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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΙΔΙΩΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» την 23η Απριλίου 
2017 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.euromedica.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο 
να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
Λιακουνάκος Νικόλαος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου 
ΕUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 
 
Δηλώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη χρήση 1/1/2016-
31/12/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως 
της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 
σύνολο. 
 
Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν 
 
 
 

 
Αθήνα, 23 Απριλίου 2017 

 
Οι βεβαιούντες 

 
 

Λιακουνάκος Νικόλαος Κοτρώτσιος Σπυρίδων Ταλάρης Θεόδωρος 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647 Α.Δ.Τ. ΑΚ 901110 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 43α, 43ββ, 107α και 136, µε τις διατάξεις του νόµου 
3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη 
εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας 
για τη χρήση του 2016, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους 
στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσει κατά την οικονοµική χρήση του 2017 και 
παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε 
αυτήν προσώπων. 
 
Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Η χρήση που έληξε στις 31/12/2016 αποτέλεσε το έβδοµο έτος συνεχούς δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
και χαρακτηρίστηκε από επιστροφή της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας σε ρυθµούς ανάπτυξης. 
Συνολικά κατά το 2016 το ΑΕΠ, σε σταθερές τιµές έτους 2010, αυξήθηκε κατά 0,3%, οι αποπληθωριστικές 
πιέσεις συγκρατήθηκαν, η απασχόληση ενισχύθηκε και µειώθηκε η ανεργία, αν και παραµένει υψηλή. 
 
Ωστόσο, οι κεφαλαιακοί περιορισµοί που συνεχίζουν να εφαρµόζονται έως και σήµερα, εµποδίζουν την 
επάνοδο της επενδυτικής εµπιστοσύνης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την εκκρεµότητα της 
δεύτερης αξιολόγησης, τις σηµαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαιτούµενων 
µεταρρυθµίσεων και της µη λήψης αποφάσεων για την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
αποτελούν τα βασικά εµπόδια και προβλήµατα για την έξοδο από την κρίση των τελευταίων ετών. 
 
Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας παρουσιάζει διαχρονικά σηµαντικές ιδιαιτερότητες. 
Η δυσλειτουργία, η αδυναµία κάλυψης της αυξανόµενης ζήτησης και η χαµηλή ποιότητα των κρατικών 
δοµών έχουν αποτελέσει τους βασικούς λόγους µετατόπισης στον ιδιωτικό τοµέα. Την τελευταία δεκαετία 
οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσίασαν σηµαντική ανάπτυξη ενώ κάλυψαν την αδυναµία 
εξυπηρέτησης της αυξανόµενης ζήτησης και την χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών των κρατικών δοµών. Η 
επίδραση των οικονοµικών συνθηκών των τελευταίων ετών µε την παρατεταµένη ύφεση έχουν οδηγήσει 
στον περιορισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και στη σηµαντική επιδείνωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της καταναλωτικής δαπάνης. 
Ταυτόχρονα, η έλλειψη ρευστότητας, η επιβολή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και η στενότητα στην 
τραπεζική χρηµατοδότηση έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωση των προβληµάτων σε καταναλωτές 
και επιχειρήσεις. 
 
Τα ανωτέρω προβλήµατα εντάθηκαν µε τα προβλήµατα ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, την συνεχιζόµενη 
καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, τη µονοµερή παράταση της ισχύος 
εφαρµογής εκπτώσεων και του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (rebate και claw back αντίστοιχα) 
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του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018, την αύξηση του 
ΦΠΑ στο 24% στις παρεχόµενες υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης, καθώς επίσης και από την 
αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών από 26% σε 29%. 
 
Η απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών στα ενοποιηµένα και εταιρικά στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνουν 
την επίδραση από την εφαρµογή των µηχανισµών επιστροφής Rebate και Claw-back του άρθρου 100 
του Ν. 4172/2013 στα αντίστοιχα κονδύλια, είναι η ακόλουθη: 
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας (προ της επιπτώσεως rebate & clawback), κατά την 
κλειόµενη οικονοµική χρήση, ανήλθε σε € 152.324 (2015: € 161.451) για τον Όµιλο και σε € 72.355 
(2015: € 76.598) για την Εταιρεία, εµφανίζοντας µείωση 5,7 % και 5,5 % αντίστοιχα σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 
 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως παρουσιάζουν αύξηση στον 
αριθµό των εξυπηρετούµενων περιστατικών σε σχέση µε την συγκριτική χρήση. Ωστόσο το γεγονός αυτό 
δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών καθώς ο ΕΟΠΥΥ, παρότι οι τιµές αποζηµίωσης προς τους 
ιδιώτες παρόχους υγείας διαµορφώθηκαν και παρέµεναν αµετάβλητες από το 1991, προέβη σε µείωση 
των αποζηµιούµενων τιµών σε σηµαντικό αριθµό (51) βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής 
ζήτησης. Η εν λόγω µείωση ανήλθε µεσοσταθµικά σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %. Στις λοιπές 
εργαστηριακές εξετάσεις οι αποζηµιούµενες τιµές µειώθηκαν µεσοσταθµικά κατά 9,0% ενώ οι τιµές 
αποζηµίωσης των µαγνητικών και αξονικών τοµογραφιών µειώθηκαν κατά 18,0% και 10,0% αντίστοιχα 
επιπλέον της µείωσης που έγινε το καλοκαίρι του 2014 (περίπου 40% σε µαγνητικές και αξονικές). 
 
Επιπλέον, µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16.07.2015) θεσµοθετήθηκε η αύξηση του 
ΦΠΑ από το 13% στο 23% στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθµιας περίθαλψης και 
µετέπειτα (το 2016) υπήρξε και αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%. Τις εν λόγω µεταβολές η Διοίκηση 
της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και το σηµαντικό 
περιορισµό του διάθεσιµου κατά κεφαλήν εισοδήµατος, δεν τις µετακύλησε εις ολόκληρον στους 
ασθενείς. 
 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων  
Τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων ανήλθαν σε ποσό € 18.531 (2015: € (11.169)) και σε € 6.714 (2015: €(16.253)) σε 
ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα, µετά από την επίπτωση rebate & clawback. 
 
Η σηµαντική βελτίωση του εν λόγω κονδυλίου οφείλεται στην επιτυχή υιοθέτηση και υλοποίηση 
απόφάσεων της Διοίκησης για εξορθολογισµό του λειτουργικού κόστους, στο πλαίσιο ενός στοχευµένου 
πλάνου πενταετίας που η υλοποίηση του συνεχίζεται. Το εν λόγω πλάνο περιλαµβάνει δράσεις και 
ενέργειες µε στόχο την αξιολόγηση, αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση 
συνεργειών µεταξύ των εταιρειών του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την 
πολιτική συγκράτησης των δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων 
υπηρεσιών και στην βελτίωση της ρευστότητας µέσω της βελτίωσης του µηχανισµού εισπραξιµότητας 
των απαιτήσεων καθώς και της διεύρυνσης του πελατολογίου. 
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Το εν λόγω κονδύλι κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει επηρεαστεί σηµαντικά από τα κάτωθι 
γεγονότα: 
(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας, προχώρησε στον σχηµατισµό προβλέψεων για την κάλυψη της 
επιβάρυνσης από την εφαρµογή των διατάξεων για claw back και rebate από τον ΕΟΠΥΥ. Οι εν λόγω 
προβλέψεις για την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 30.345 (2015: € 35.354) και € 12.656 (2015: € 13.377) 
σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αντίστοιχα επιβαρύνοντας ισόποσα τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων.  
(β) Η Διοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονοµική κατάσταση και ακολουθώντας 
µια συνετή πολιτική προέβη κατά την συγκριτική χρήση σε αυξηµένες προβλέψεις για αποµείωση 
απαιτήσεων - µη παραιτούµενη από την οποιαδήποτε διεκδίκηση επ' αυτών - € 7.559 στον Όµιλο και € 
6.806 στην Εταιρεία, επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση συνολικών εσόδων της συγκριτικής 
χρήσης (2015) και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως”. 
 
Συνεργασία µε ΕΟΠΥΥ και Εφαρµογή διατάξεων clawback και rebate 
Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) συστάθηκε την 1/1/2012 και ενσωµάτωσε 
το σύνολο των ασφαλισµένων που έως το τέλος του 2011 καλύπτονταν από λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ, ΤΣΑΥ κ.λπ.). Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαµβάνει 
από τους παρόχους υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και 
αποκατάστασης) υπηρεσίες για λογαριασµό των ασφαλισµένων του µε στόχο οι υπηρεσίες αυτές να 
παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική και 
ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του. 
 
Η σύσταση του ΕΟΠΥΥ αντιµετωπίσθηκε θετικά από τον κλάδο των ιδιωτικών παρόχων, οι οποίοι 
συνολικά προχώρησαν στην σύναψη συµβάσεων. Το γεγονός αυτό διεύρυνε την πελατειακή βάση των 
παρόχων και αύξησε σηµαντικά τον αριθµό των εξυπηρετούµενων περιστατικών. Ωστόσο τα σηµαντικά 
ελλείµµατα του προϋπολογισµού του νέου φορέα επέφεραν µεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των 
οφειλόµενων ταυτόχρονα µε τη λήψη µέτρων καταχρηστικών και µονοµερών περικοπών (rebate και claw 
back), που οδηγούν σε συµψηφισµό των οφειλοµένων ποσών προς τον ιδιωτικό τοµέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 
 
Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρµογή, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριµένου µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο 
αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω 
υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγγραφη 
ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και 
αζηµίως ως προς αυτόν, τη σύµβαση του συµβεβληµένου παρόχου µε τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλοµένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως 
βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε κάθε συµβαλλόµενο πάροχο 
χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων 
για τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του. Δεν αναγνωρίζονται 
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και δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού µήνα. 
 
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάµεσα στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούµενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισµού. 
β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως έκπτωση (rebate) για κάθε µήνα. Το ποσό 
έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, σε λογαριασµό 
τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.    
Οι διατάξεις των αναφερόµενων περιπτώσεων (α) και (β) είχαν αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και η 
διάρκεια έως 31/12/2015. Ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 
η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτηµα της Ελλάδας για οικονοµική βοήθεια 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 14/8/2015 ενέκρινε 
τα συµφωνηµένα προαπαιτούµενα βάσει των οποίων προβλέπεται η συνέχιση εφαρµογής των ανωτέρω 
µέτρων για claw back και rebate και για τα έτη 2016-2018. 
 
Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση προκάλεσε προσφυγή των ιδιωτικών φορέων στο ΣτΕ, που 
υποστηρίζουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για συµψηφισµό και µαταίωση της είσπραξης των οφειλοµένων 
ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το µέρος που υπερβαίνει 
το µηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριµένα οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 
27/9/2013 και 8/11/2013, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ορίσθηκε αρχικά για την 26/11/2013 
και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναµένεται η έκδοση 
απόφασης του ΣτΕ. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου προχώρησαν σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών κατά των από 28/5/2014, 18/11/2014, 22/5/2015 και 9/12/2015 πράξεων έκδοσης από τον 
ΕΟΠΥΥ αναφορικά µε τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw back) και ποσά επιστροφής (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013 και 2014 και το πρώτο εξάµηνο του 2015. 
 
Επιπλέον, στις 11/11/2014 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας µε την 
οποία γνωστοποιούνται τα µέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύµφωνα µε την 
απόφαση καθορίζεται στα € 235 εκ. ο συνολικός προϋπολογισµός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και 
Ειδικών, πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η µεθοδολογία υπολογισµού του 
claw back ανά κλινική για το 2014 λαµβάνοντας υπ’ όψιν καθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες, οι οποίοι θα προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013. 
 
Μέχρι στιγµής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw back που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα του Οµίλου και της Εταιρείας λόγω: 
α) µη ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εκκαθάρισης των υποβολών του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών 
για το 2013, και 
β) µη γνωστοποίησης, από πλευράς του ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών 
ξεχωριστά), οι οποίες µπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων 
ποσών.  
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Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw back για το 2014 και το 2015 θα 
προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου των αναφερόµενων ετών και τελικώς 
επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw back και 
rebate, σηµειώµατα, προχώρησαν αποκλειστικά και µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.08.2014 και την ΠΟΛ 1113/02.06.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων 
τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-30/6/2014 και 1/1/2015-30/6/2015 καθώς και για την 
περίοδο 1/7/2015-31/12/2015. Για τη χρήση 2016, οι εκπτώσεις (rebate) του άρθρου 100 του Ν. 
4172/2013, ενσωµατώθηκαν στις µηνιαίες τιµολογήσεις των εταιρειών του Οµίλου προς τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές Ελεγκτικές 
Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Οµίλου τα αποτελέσµατα του διοικητικού και ιατρικού 
ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με 
βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσµατα οι µη αποδεκτές δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Οµίλου και 
Εταιρείας σε € 4.620 και € 3.868 αντίστοιχα. Οι συµβαλλόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, 
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σε υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρηµάτων, η οποία 
ολοκληρώθηκε µε την επιφύλαξη περί της νοµιµότητας της απόφασης του Διοικητικού συµβουλίου του 
ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθµ. 593 σχετικά µε τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδροµική εφαρµογή των ΚΕΝ, 
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδροµικότητα, οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισµό του claw back και του rebate από την έναρξη 
ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα 
κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις οι σχηµατισθείσες προβλέψεις/προσαρµογές έχουν ως κάτωθι: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/12/2016  1/1-31/12/2015  1/1-31/12/2016  1/1-31/12/2015 
Επίδραση από rebate χρήσεως 9.805  11.706  2.481  2.878 
Επίδραση από πρόβλεψη claw back χρήσεως 20.539  23.648  10.175  10.499 
Προσαρµογή πρόβλεψης προηγούµενης χρήσης (9.839)  (287)  (6.090)  510 
Συνολική Επίδραση  20.506  35.067  6.565  13.887 

 
Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της κλειόµενης και της συγκριτικής 
χρήσεως, όπως αυτά θα διαµορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων που αφορούν την 
εκάστη χρήση. Τα κονδύλια “Αποτελέσµατα µετά φόρων” και “Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων” περιλαµβάνουν 
και την επίδραση των αναλογούντων φόρων. 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2016 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 121.979  152.324  59.699  72.355 
Μικτό κέρδος 13.471  43.816  (144)  12.511 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 4.213  34.557  138  6.703 
Αποτελέσµατα προ φόρων (22.201)  8.144  (20.701)  (14.136) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (25.040)  (3.496)  (23.375)  (20.480) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (198.592)  (59.493)  (197.226)  (144.412) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

18.531  48.876  6.714  13.279 

        
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 126.097  161.451  63.221  76.598 
Μικτό κέρδος 8.126  43.480  (3.509)  9.869 
Λειτουργικά αποτελέσµατα (29.135)  5.932  (26.635)  (12.748) 
Αποτελέσµατα προ φόρων (52.095)  (17.028)  (44.177)  (30.290) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (54.612)  (28.736)  (46.098)  (35.689) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (172.169)  (54.615)  (173.291)  (123.372) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

(11.169)  23.898  (16.253)  (2.366) 

 
Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, (ΦΕΚ Α 184/31-12-2015), αποφασίσθηκε ότι η ισχύς των 
υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών 
εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε 
έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 30/6/2016. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του υπ αριθ. 
4410/2016 Νόµου (αρ. ΦΕΚ 141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συµβάσεων µεταξύ του 
ΕΟΠΥΥ και όλων των παρόχων υγείας µέχρι την ολοκλήρωση των νέων συµβάσεων.  
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του υπ’ αρ. Ν. 4368/2016 («Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις») (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των παρόχων υγείας, 
πλην φαρµακοποιών, που πραγµατοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται µε δειγµατοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να 
αφορά ποσοστό µικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού των υποβαλλοµένων 
δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισµένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθµό 10 
δικαιολογητικών δαπάνης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις µη 
εκκαθαρισθείσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρµακοποιών και νοσοκοµείων 
Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από την εφαρµογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του 
Ν. 4172/2013 (Α΄167). 
 
Τέλος, τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία 
του, προς τους συµβεβληµένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του συγκεκριµένου 
άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις προκειµένου ο Οργανισµός να προβεί, εντός του 2017, 
στην ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 
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(συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών πριν το 2012). Επισηµαίνεται ότι οι συµβεβληµένες εταιρείες του 
Οµίλου έχουν ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου 
και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους. 
 
Συντελεστής µόχλευσης 
Ο συντελεστής µόχλευσης υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό 
απασχολούµενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός 
(συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα, τα µακροπρόθεσµα και τα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 
δάνεια, όπως αυτά εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριµένα: 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 
Σύνολο δανείων 32 408.505  388.350  323.654  305.175 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 (10.914)  (7.949)  (1.401)  (1.808) 
Καθαρό χρέος  397.591  380.400  322.254  303.367 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (198.592)  (172.169)  (197.226)  (173.291) 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου  198.999  208.231  125.028  130.076 
Συντελεστής µόχλευσης  199,80%  182,68%  257,75%  233,22% 

 
Β. Σηµαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την   κλειόµενη   οικονοµική   χρήση   και   
επίδραση   αυτών   στις   ετήσιες   οικονοµικές καταστάσεις 
 
Αποµείωση υπεραξίας και αξίας συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 
Η Διοίκηση του Οµίλου κατά την 31/12/2016, λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς 
καθώς και το πενταετές επιχειρηµατικό πλάνο του Οµίλου, διενήργησε έλεγχο αποµείωσης στα 
περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών πλέον της επιµερισµένης 
σε αυτά υπεραξίας καθώς και της αξίας των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Με βάση τον εν λόγω 
έλεγχο προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας του Οµίλου κατά € 627 (βλέπε σχετικά Σηµείωση 20). 
Επιπλέον αναγνωρίστηκε στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, καθαρή ζηµιά αποµείωσης της αξίας 
των θυγατρικών εταιρειών, ποσού € 614. Οι ανωτέρω αποµειώσεις επιβάρυναν την κατάσταση 
συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά 
Σηµείωση 15). 
 
Αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
Η Διοίκηση του Οµίλου προέβη σε αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων οι οποίες έχουν 
χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. Από τον εν λόγω 
έλεγχο προέκυψε αποµείωση ύψους € 691 στον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Οι εν λόγω µεταβολές 
καταχωρήθηκαν κατά € 559 απευθείας στην καθαρή θέση και συγκεκριµένα στο κονδύλι του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας επενδύσεων και κατά € 132 επιβάρυναν την κατάσταση συνολικών εσόδων 
και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων”. Η εν λόγω αποµείωση διαµορφώθηκε από 
την αποτίµηση της αξίας της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επένδυσης στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε..  
 
Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως  
Στην σηµείωση 3 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζονται αναλυτικά οι µεταβολές του 
κόστους κτήσεων καθώς και των ποσοστών συµµετοχής που πραγµατοποιήθηκαν εντός της χρήσεως. 
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Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία 
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
Ο ΕΟΠΥΥ κοινοποίησε τις ατοµικές ειδοποιήσεις στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της για το claw back 
του πρώτου εξαµήνου του 2016. Σηµειώνεται ότι τα εν λόγω σηµειώµατα κοινοποιήθηκαν δύο (2) φόρες, 
µε διαφορετικά ποσά σε κάθε κοινοποίηση, και χωρίς δέσµευση ότι είναι οριστικά. Η Εταιρεία και ο 
Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη τα εν λόγω σηµειώµατα προχώρησε στον σχηµατισµό πρόβλεψης, 
επιβαρύνοντας την κατάσταση συνολικών εσόδων και τα ίδια κεφάλαια.  
 
Επιπλέον, κοινοποίησε δύο φορές και τα σηµειώµατα για το claw back του 2013, µετά και την 
κοινοποίηση του σχετικού ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές και την εκκαθάριση των 
σχετικών υποβολών της περιόδου, χωρίς να γνωρίζουν οι πάροχοι εάν τα εν λόγω σηµειώµατα είναι 
οριστικά. Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως µέλη του ΣΕΚ, έχουν αιτηθεί τα στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ για την 
τεκµηρίωση των κοινοποιηθέντων ποσών χωρίς να υπάρχει έως σήµερα απάντηση. Βάσει των εν λόγω 
σηµειώµατων η Εταιρεία και ο Όµιλος προχώρησε σε αναπροσαρµογή των προβλέψεων που είχαν 
σχηµατισθεί. 
 
Δεν συνέβησαν λοιπά αξιοµνηµόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως. 
 
Δ. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για  την  εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου 
για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  
Η Ελληνική Οικονοµία την περίοδο 2008 έως 2016 έχει υποστεί δραµατική µείωση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος µε αντίστοιχη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος την αντίστοιχη περίοδο. 
Επιπλέον, η ανεργία, παρά την οριακή µείωση που σηµείωσε εντός του 2016, παραµένει σε ιδιαιτέρως 
υψηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης 
αναµένεται να επιταχυνθεί στη διάρκεια του 2017. Ως παράγοντες ώθησης καταγράφονται η ανοδική 
πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηµατικών επενδύσεων (και η 
άνοδος των ξένων άµεσων επενδύσεων) και η αύξηση των εξαγωγών αγαθών. Αναγκαία προϋπόθεση 
για αυτή την προοπτική είναι η άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. 
 
Σηµαντικό σηµείο για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όµιλος 
είναι η αναδιοργάνωση και οικονοµική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και σε 
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα προς όφελος των ασθενών. Ο καθορισµός του θεσµικού πλαισίου 
υλοποίησης ή µη της νέας σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτών, µε ταυτόχρονο 
δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής των σωρευµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς τους 
ιδιώτες παρόχους είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός όπως και η οµαλή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία του, προς τους συµβεβληµένους 
παρόχους υγείας. 
 
Σε αυτό το ασταθές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την 
κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση 
ενός στοχευµένου πλάνου πενταετίας που περιλαµβάνει δράσεις και ενέργειες µε στόχο την αξιολόγηση, 
αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση συνεργειών µεταξύ των εταιρειών 
του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης των 
δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και στην 
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βελτίωση της ρευστότητας µέσω της βελτίωσης του µηχανισµού εισπραξιµότητας των απαιτήσεων καθώς 
και της διεύρυνσης του πελατολογίου. 
 
Στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υφιστάµενων επενδύσεών και 
παράλληλα να παραµένει σε ετοιµότητα για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της 
ανταγωνιστικής του θέσης, την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών και την διασφάλιση 
υγιούς χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού 
δανεισµού.  
 
Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο Όµιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού 
του πλάνου, επιτυγχάνοντας στην λήξη της χρήσεως 2016 την έναρξη λειτουργίας του κέντρου 
αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναµικότητας 56 κλινών, στην περιοχή της 
Αττικής ενώ εντός της χρήσεως 2017 αναµένεται η έναρξη λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης 
κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της συγγενούς εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 
 
Επί του τελευταίου θέµατος, η Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών 
τραπεζών Συµφωνία Αναστολής Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές 
σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) το 
οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και 
κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή της. Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο 
σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
 
Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 και το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet). Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που 
οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής και µείωση των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην 
βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης των εταιρειών και του Οµίλου και θα συµβάλουν στην 
βελτίωση της ρευστότητας. 
 
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική στρατηγική 
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 έχουν ως ακολούθως: 
§ Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για εξεύρεση επενδυτικών 

κεφαλαίων, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήµατος και 
κεφαλαίου.  

§ Αποτελεσµατική διαχείριση της ρευστότητας, µέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων.  

§ Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου µε σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της. 

§ Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου, µε σκοπό: α) την 
αναλογική µετακύλιση του κουρέµατος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την 
σύγκλιση των χρόνων αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των 
εµπορικών του απαιτήσεων, λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και γ) τη µετακύλιση σηµαντικού µέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν 
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επιτευχθεί πολύ σηµαντικές συµφωνίες µε προµηθευτές του Οµίλου οι οποίες συµβάλουν σηµαντικά 
στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

§ Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Οµίλου, µε κεντρική διαπραγµάτευση βασικών 
συµβάσεων και περιορισµό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών µε σκοπό την περαιτέρω 
περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσµάτων. 

§ Αύξηση του αριθµού των εξυπηρετούµενων ασθενών. 
§ Συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών µε στόχο την µέγιστη ικανοποίηση και 

εξυπηρέτηση των ασθενών. 
§ Ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου µε την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιµότητας µε την 

ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. 
 
Επιπλέον η Διοίκηση του Οµίλου ασχολείται συστηµατικά µε την ενίσχυση και ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισµού, εκµεταλλευόµενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή 
τεχνογνωσία και καινοτοµία σε ζητήµατα υγείας), µε στόχο να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή οι εταιρείες του Οµίλου έχουν εξασφαλίσει σχετικές 
πιστοποιήσεις, που βασίζονται σε αυστηρά προγράµµατα ελέγχου και διαδικασιών. 
 
Ε. Δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος λόγω της φύσεως των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν 
δεν πραγµατοποίησαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας  
Κατά την 31/12/2016 η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήµατα: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
5. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
6. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
7. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

10. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
11. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
13. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
14. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
15. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
16. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
17. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Κατά την 31/12/2016 δύο (2) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν υποκαταστήµατα τα οποία 
αναλύονται ως ακολούθως: 
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Υποκατάστηµα της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 

1. ΑΡΩΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 
1. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
2. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Ζ. Ίδιες µετοχές που κατέχονται από τον Όµιλο και την Εταιρεία  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως κατείχαν 453.080 και 716.647 αντίστοιχα 
ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,1 % και 3,3 % αντίστοιχα του καταβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού € 4.790 και € 8.379 αντίστοιχα. Η χρηµατιστηριακή 
αξία των ιδίων µετοχών που κατέχονταν ανερχόταν κατά την 31/12/2016 σε € 5 και € 3 αντίστοιχα. 
Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω µετοχές έχουν δοθεί ως ενέχυρο για την εξασφάλιση υφιστάµενων δανειακών 
υποχρεώσεων. 
 
Η. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων   
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι 
απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιµής χρεογράφων και ο 
κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.  
 
Κίνδυνος αγοράς 
Ο Όµιλος έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, µέσω της διασποράς των µονάδων υγείας 
που τον απαρτίζουν, ενώ δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής 
υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης). 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης του Οµίλου εµφανίζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες, ενώ τα σηµαντικά 
προβλήµατα λειτουργίας και η αδυναµία κάλυψης της ζήτησης σε συνδυασµό µε την χαµηλή ποιότητα 
υπηρεσιών των κρατικών νοσοκοµείων αποτέλεσαν τον σηµαντικότερο παράγοντα µετατόπισης της 
ζήτησης στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, οι επιδεινούµενες οικονοµικές συνθήκες των τελευταίων ετών 
επηρέασαν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και την µείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα 
εν λόγω γεγονότα συνέβαλαν στην αντιστροφή της τάσης µετατόπισης της ζήτησης προς τον δηµόσιο 
τοµέα υγείας. 
 
Το σύνολο των µονάδων υγείας του Οµίλου συνεργάζονται µε τον ΕΟΠΥΥ από την έναρξη λειτουργίας 
του, ήτοι το 2012, γεγονός που έχει συνεισφέρει σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των 
εξυπηρετούµενων ασθενών και στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Ωστόσο, καθώς τα ελλείµµατα 
του ΕΟΠΥΥ οδήγησαν στην υιοθέτηση καταχρηστικών και µονοµερών µέτρων (rebate & clawback) µέσω 
νοµοθετικών ρυθµίσεων (άρθρο 100 του Ν. 4172/2013) τα ανωτέρω δεν έχουν συνοδευτεί από ανάλογη 
µεταβολή των εσόδων και της ρευστότητας των εταιρειών του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι για τις ως άνω 
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ρυθµίσεις τόσο ο Όµιλος όσο και οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών, έχουν προσφυγή από τον Δεκέµβριο 
του 2013 στο ΣτΕ.  
 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας 
για το 2017, αλλά και το µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι συνυφασµένες µε την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και τη δυνατότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε καθορισµένες 
ηµεροµηνίες.  
 
Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε ακίνητη 
περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Οµίλου 
περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας του αφορά 
ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο 
άµεσο µέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων 
που διακατέχει ο Όµιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούµενη στρατηγική της Διοικήσεως 
αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου 
οικονοµικού οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες των διαθέσιµων 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά 
περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον 
χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως. 
 
Κατά την 31/12/2016 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 
(5.315.532 µετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 2.089) οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 
1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου θα εµφανίζονταν αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 21. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο Όµιλος πέραν των διακρατούµενων διαθεσίµων, δεν κατέχει λοιπά σηµαντικά έντοκα στοιχεία 
ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς 
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.  
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
υποχρεώσεις. Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου 
υπόκεινται σε κυµαινόµενα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου.  
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Κατά την 31/12/2016, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαµηλότερα 
και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης 
περιόδου και η καθαρή θέση του Οµίλου θα εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 1.414 
περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν 
από τις δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις 
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται από 
τις εταιρείες του Οµίλου. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα ο οποίος κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, 
σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το Διοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε 
κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων του Οµίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες πελάτες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά 
ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
επαναλαµβανόµενων περικοπών επί των συνολικών εσόδων τόσο των προηγούµενων χρήσεων όσο και 
της τρέχουσας (rebate και clawback). 
 
Αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου από τα Ασφαλιστικά Ταµεία 
της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, αναµένεται βάσει των νοµοθετικών δεσµεύσεων η αποπληρωµή τους στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα. Για τις απαιτήσεις αυτές, καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΟΠΥΥ και η 
υποχρέωση αποπληρωµής τους έχει περιληφθεί στο πλαίσιο συµφωνίας της Χώρας µε τους πιστωτές 
της. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν προσφύγει δικαστικά προκειµένου να κατοχυρώσουν τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγουν ενδεχόµενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενδεχόµενο µη εξυπηρέτησης των εν λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ καθώς φέρουν την 
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.  
 
Η ευρεία διασπορά της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά 
περίπτωση περιορίζει τον κίνδυνο µη είπσραξης των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες. Η Διοίκηση του 
Οµίλου, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, 
λαµβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Όµιλος και 
η Εταιρεία εφάρµοσε πολιτικές προκαταβολών στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και αύξησε 
σηµαντικά τις εισπράξεις µέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω ενέργειες βελτίωσαν 
σηµαντικά την εισπραξιµότητα, η οποία εκτιµούµε ότι θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο εντός του 2017 
µετά και την ψήφιση του Ν. 4446/22.12.2016 όπου η υποχρέωση εξόφλησης µε ηλεκτρονικά µέσα 
µειώθηκε από € 1.500,00 σε € 500,00 και άνω για εισπράξεις ιδιωτών πελατών. 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση   18 

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας µε στόχο την υποκατάσταση της µείωσης του αριθµού των 
νοσηλευόµενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την διαχείριση των επιπτώσεων των µονοµερών 
αποφάσεων για clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ, είχε προβεί στην σύναψη συµφωνιών για την 
διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που απορρέει από τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις των εν λόγω συµβάσεων θεωρείται 
αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των πολιτικών εξελίξεων στις περιοχές προέλευσης των ασθενών. Η 
Διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές µε τις αρµόδιες αρχές για την λήψη επαρκών 
εξασφαλίσεων έχοντας ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας, διενεργήσει 
αυξηµένες σωρευτικές προβλέψεις αποµείωσεις των εν λόγω απαιτήσεων. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων καθώς και εγκεκριµένων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Σκοπός του Οµίλου στη 
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας 
παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας του στο µέλλον.  
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας του Οµίλου έχει ήδη δροµολογήσει και βρίσκεται 
σε εξέλιξη µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 7. 
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2016 Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 372.242  5.882  26.661  3.720 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 149.232  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0  1.218  0  0 

        
Κατά την 31/12/2015 Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 5 

έτη 
Δάνεια 350.342  9.732  20.063  8.214 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 162.993  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0  1.793  0  0 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σηµαντικότερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 
Οµίλου αφορά δανειακές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των 
πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε 
συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου 
(business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για 
τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία 
µε τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού 
θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει εντός του 2017 και το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term 
sheet). Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής και µείωση 
των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης των εταιρειών και 
του Οµίλου και θα συµβάλουν στην βελτίωση της ρευστότητας.  
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Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας: 
 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 301.709  308.639  301.709  308.639 
Ακίνητα για επένδυση 24 6.288  6.288  6.288  6.288 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 23 5.984  6.295  5.984  6.295 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25 885  895  885  895 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 71.432  81.634  71.432  81.634 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 24  23  24  23 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 10.914  7.949  10.914  7.949 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 32 36.263  38.008  36.263  38.008 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 32 372.242  350.342  372.242  350.342 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.218  1.793  1.218  1.793 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35 149.232  162.993  149.232  162.993 
Σύνολο  956.190  964.858  956.190  964.858 

         
  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 93.106  98.021  93.106  98.021 
Ακίνητα για επένδυση 24 4.532  4.532  4.532  4.532 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 23 5.781  5.972  5.781  5.972 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25 6.152  6.180  6.152  6.180 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 63.342  68.054  63.342  68.054 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 8  8  8  8 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 1.401  1.808  1.401  1.808 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 32 4.109  5.625  4.109  5.625 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 32 319.545  299.550  319.545  299.550 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.096  1.164  1.096  1.164 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35 111.411  126.529  111.411  126.529 
Σύνολο  610.482  617.442  610.482  617.442 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία  
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίµησης, βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή 
υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην εύλογη αξία και 
δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές 
εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 
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τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 
31 Δεκεµβρίου 2016 και την 31 Δεκεµβρίου 2015: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  
Ιεραρχία 
Εύλογης 

αξίας 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 301.709  308.639  93.106  98.021  Επίπεδο 2 
Ακίνητα για επένδυση 24 6.288  6.288  4.532  4.532  Επίπεδο 2 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 23 3.895  3.515  3.693  3.193  Επίπεδο 3 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 23 2.089  2.780  2.089  2.780  Επίπεδο 1 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 24  23  8  8  Επίπεδο 1 

Σύνολο  314.004  321.245  103.426  108.532   
 
Θ. Σηµαντικές  συναλλαγές   που  καταρτίσθηκαν   µεταξύ   της   Εταιρείας  και   του Οµίλου και 
συνδεδεµένων προσώπων 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που διενεργήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 137 (2) 91 (2) 160 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 126 (13) 0 34 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 11 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

0 0 0 (2)/(3) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0

0 0 232 (4) 10 (2)
0 0 25 (3) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 437 (14) 0 (6) 573 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 150 (9) 187 (6)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (14) 1.199 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 0 2 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 13 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 0 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 42 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 1 0 (2) 10 (2) 0
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 25 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (7) 11 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 1 699 1.918 976

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 

Έσοδα από 
συνδεµένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα µέρη Περιγραφή 
υποχρεώσεων



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
(1) Εµπορικές συναλλαγές υγειονοµικού υλικού, ιατρικών αναλωσίµων και µηχανηµάτων. 
(2) Εµπορικές συναλλαγές συναφείς µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων.  
(4) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηµατικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  
(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δηµοσιεύσεων στον ηµερήσιο τύπο. 
(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών. 
(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως οµολογιακού δανείου από τις εταιρείες 
EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικών συστηµάτων.  
(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών 
εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 (14) 10 (2) 0 27 (5)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 2 (2) 31 (2) 0 (2)
IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 2 (2) 168 (3) 15 (2)

0 0 242 (4) 0
0 0 32 (3) 0
0 0 124 (4)
0 0 25 (3)
0 3 0 (3)
0 0 201 (2)

32 (2) 27 (2) 0 (2) 153
0 0 37 (3)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0 1 (2) 0 (2) 0 (2)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 74 (2) 0 (2) 0 143 (2)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 (6) 3 (2) 0 745 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 3.809 (1) 423 (3) 18.502 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 1 (2) 0 (2) 84 (2)
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41 (14) 416 (2) 0 (4) 866 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 (2) 1 (2) 18 (3) 0
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (3) 1 (2)
EUROMEDICA FINANCE 0 0 181 (6) 12.721 (9)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 379 (4) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 105 (2) 8 (2) 115 (2) 0
DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 95 (15) 0 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 25 (2) 77 (2)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 1.469 (2) 0 (2)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 16 (2) 500 (2)
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 75 (2) 21 (2) 733 (2) 432 (2)
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0 0 5.165 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 38 (2) 0 (2)
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 195 (2) 49 (2) 1.892 (4) 332 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 0 12 (2)
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 5 (2) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 (2) 0 0 302 (2)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (2) 1 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 1 (2) 25 (3) 16 (2)
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 (2) 4 (3) 4 (2)
EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 (14) 0 0 (6) 0
ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 35 (4) 50 (2)
EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 0 0 50 (6)
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 8 (2) 3 (4) 132 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 4 (2) 0 128  (6)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 66 (2) 0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 7 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 52 (2) 20 (2) 196 (4) 110 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60 (14) 0 (2) 94 (14) 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 483 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.661 (17) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 48 (5) 0 (2)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 0 872 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 (2) 16 (2) 139 (6) 0 (6)
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 43 (6) 145 (6)
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 0 (6) 0
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 24 (2) 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 133 (2) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 49 (2) 10 (2) 129 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 0 (13) 0 103 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 (2) 8 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 (2) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 437 (14) 0 (14) 573 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 4 (9) 0
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 878 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 195 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 214 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 13 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 88 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 0 (6) 0 (2) 0 (6) 0 (2)
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 9 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 1 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 (2) 0 0 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 655 4.985 20.644 36.704

66 (2)

Συνδεδεµένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(2)67

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή πωλήσεων Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή αγορών Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή απαιτήσεων Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA (2)

(2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0221 (3)1 0(2) (2)
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(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Περιγραφή φύσεως των κυριότερων εκ των ανωτέρω υπολοίπων 
Oι εταιρείες του Οµίλου EUROMEDICA προµηθεύονται από τη θυγατρική εταιρεία 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον κύριο 
όγκο προσθετικών επεµβατικών υλικών, υλικών αιµοδυναµικού εργαστηρίου και οφθαλµολογικών 
µοσχευµάτων. Επίσης προµηθεύονται υγειονοµικό υλικό και λοιπά αναλώσιµα, καλύπτοντας έτσι 
µεγάλο φάσµα των αναγκών τους σε ιατρικό υλικό. 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς την θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA FINANCE No1 S.A. (µε έδρα 
το Λουξεµβούργο) αφορά την εύλογη αξία του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, το οποίο εντάσσεται 
στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. 
 
Ι. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (ποσό σε ευρώ) € 17.456.328,00 και διαιρείται σε 
21.820.410 µετοχές, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστη. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι 
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το 
ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει 
όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της και ειδικότερα: 
§ Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Αυτά 

υπολογίζονται κατ' ελάχιστον ίσο µε το 35% των καθαρών κερδών µετά φόρων µετ' από αφαίρεση 
του τακτικού αποθεµατικού. Το ποσό αυτό διανέµεται από την Εταιρεία ως πρώτο µέρισµα, ενώ η 
χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε 
µέτοχος  ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία 
προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός 2 µηνών από 
την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής του µερίσµατος ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα 
είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δηµόσιο µετά την παρέλευση 
πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή η Γενική Συνέλευση. 

§ Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης κεφαλαίου 
που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 

§ Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την 
ανάληψη νέων µετοχών. 

§ Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

§ Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 
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Κ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισµοί στην µεταβίβασή τους. 
 
Λ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 
3556/2007 
Οι µέτοχοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό του µετοχικού 
κεφαλαίου µεγαλύτερο από το 5% κατά την 31/12/2016 είναι οι εξής: 

• Θωµάς Λιακουνάκος: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού κεφαλαίου και 
έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και φυσικών προσώπων 67,4563% 

• ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 47,6200% επί του 
µετοχικού κεφαλαίου. 

• HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 8,3114% επί του 
µετοχικού κεφαλαίου. 

• CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 
9,3949% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• SONAK A.E.B.E.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Μ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
Δεν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
Ν. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
Τέτοιοι περιορισµοί δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ούτε προκύπτουν από σύµβαση µετόχων 
που να έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας.  
 
Ξ. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν 
από τις µετοχές της. 
 
Ο. Κανόνες     διορισµού    και    αντικατάστασης     µελών    Δ.Σ.   και    τροποποίησης Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Π. Αρµοδιότητα  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων 
µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών 
Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχεία β & γ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν 
σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την 
έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου 
των µελών του. Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µέχρι το ποσό του 
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία 
από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή µπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό 
διάστηµα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η Εταιρεία έχει εκδώσει οµολογιακό δάνειο 
µετατρέψιµο σε µετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής από 
πλευράς οµολογιούχων δανειστών, η έκδοση νέων µετοχών γίνεται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.  
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Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους 
της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που 
µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του Νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων 
µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης 
των µετοχών στους δικαιούχους. 
 
Ρ. Σηµαντικές   συµφωνίες   που   τίθενται   σε   ισχύ,  τροποποιούνται   ή   λήγουν   σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
Δεν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 
 
Σ. Συµφωνίες  µε  µέλη  του  Διοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας οι οποίες  
προβλέπουν  αποζηµίωση  σε  περίπτωση  παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο   λόγο   ή   
τερµατισµό   της  θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης 
Δεν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης 
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010) 

 
Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την 
ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση µεταξύ των 
µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της διευθυντικής οµάδας µίας εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 αρ. 2 παρ. 2, το Διοικητικό Συµβούλιο της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), δηλώνει τα παρακάτω:  
 
Α. Εφαρµοζόµενος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
1. Εφαρµοζόµενος Κώδικας και Τόπος διάθεσής του 
Η Εταιρεία µε την από 1Θ/31.01.2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφάσισε 
αυτοβούλως να υιοθετήσει, και έκτοτε εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
καταρτίστηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) σε συνεργασία 
µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση στο κείµενο του κώδικα 
από την σχετική ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς επίσης και από τον 
ιστοχώρο του ΣΕΒ (www.sev.org.gr). Η Εταιρεία πρόκειται να το αναρτήσει στον ιστότοπο της Εταιρείας 
www.euromedica.gr. 
 
2 Γενική Περιγραφή Εφαρµοζόµενου Κώδικα 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαµβάνει τις κάτωθι έντεκα (11) γενικές αρχές:  
(i) Ρόλος και αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου  
(ii) Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου  
(iii) Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου  
(iv) Καθήκοντα και Συµπεριφορά µελών του Διοικητικού Συµβουλίου  
(v) Ανάδειξη υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου  
(vi) Λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου  
(vii) Αξιολόγηση του Διοικητικού Συµβουλίου  
(viii) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  
(ix) Επίπεδο και Διάρθρωση των αµοιβών  
(x) Επικοινωνία µε τους µετόχους  
(xi) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
Οι Γενικές Αρχές περιλαµβάνουν τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές επί των ανωτέρω αναφερόµενων 
ζητηµάτων, οι οποίες εξειδικεύονται από τις ειδικές πρακτικές για εισηγµένες εταιρίες, όπως αυτές 
προβλέπονται στον Κώδικα. 
 
Β. Αποκλίσεις από εφαρµοζόµενο Κώδικα και ειδικές πρακτικές της Εταιρείας 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο στην αρχική όσο και στην 
αναθεωρηµένη έκδοσή του, σε σχέση µε τον οποίο έχει εισαγάγει περιορισµένες αποκλίσεις και ειδικές 
πρακτικές, όπως αυτές αναλυτικώς αναφέρονται στη συνέχεια. Άλλωστε, δεδοµένου ότι η Εταιρεία κατά 
το έτος 2013 δεν συµπεριελήφθη στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40, προέβη στην 
µερική χρήση των δυνατοτήτων απόκλισης από τις διατάξεις του ΚΕΔ, όπως αυτές οι δυνατότητες 
προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
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Για την βέλτιστη δυνατή κατανόηση των αποκλίσεων που εισάγονται, το παρόν κείµενο ακολουθεί τη 
σειρά και αρίθµηση, των ειδικών πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα Διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2013):  
 
Μέρος Α’ - Το Δ.Σ. και τα µέλη του 
1. Ρόλος και αρµοδιότητες του Δ.Σ. 
1.2  Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου. Οι δικαιολογητικοί λόγοι παρατίθενται κατωτέρω, υπό στοιχείο 5.4 της παρούσας δήλωσης. 
 
2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 
2.1 Η Εταιρεία διοικείται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε το Διοικητικό 
Συµβούλιο και την αρχική συγκρότηση του εκλεγέντος Διοικητικού Συµβουλίου σε σώµα (ΦΕΚ 
5579/3.9.2013) και έως την λήξη της χρήσεως από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, εναρµονισµένη 
πλήρως µε την προτεινόµενη πρακτική του Σ.Ε.Β., για τη σύσταση 7µελούς έως 15µελούς Δ.Σ.  
2.2 Από τα εννέα µέλη του Δ.Σ., τα πέντε είναι εκτελεστικά και τα τέσσερα µη εκτελεστικά µέλη, 
συµπεριλαµβανοµένων των δύο ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών, αλλά από τα εκτελεστικά µέλη, ένα 
έχει περιορισµένες εξουσίες εκπροσώπησης. Η προηγηθείσα εντός της χρήσεως σύνθεση του Δ.Σ. 
περιλάµβανε τέσσερα εκτελεστικά και τέσσερα µη εκτελεστικά µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των δύο 
ανεξάρτητων µη εκτελεστικών. Το Δ.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη ούτε 
κατά το 1/3 από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, και ως προς αυτό υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση 
µε την προτεινόµενη πρακτική του Κώδικα. Η Εταιρεία θεωρεί αφενός ότι η ανωτέρω σύνθεση και η 
ύπαρξη επαρκούς αριθµού εκτελεστικών µελών είναι και ευρεία, αλλά και αναγκαία δεδοµένου του 
εύρους των επιχειρησιακών θεµάτων που το Δ.Σ. διαχειρίζεται, και δεν κρίθηκε, στην παρούσα 
συγκυρία, ότι η διεύρυνση του αριθµού των ανεξάρτητων µελών θα βελτίωνε την αποδοτικότητα της 
λειτουργίας της Εταιρείας. Πάντως, η σύνθεση του Δ.Σ. είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του 
νόµου 3016/2002, και του άρθρου 10 του καταστατικού της και τηρείται η αναλογία ανεξάρτητων και µη 
µελών.  
 
3. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 
3.1 Ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες του Διευθύνοντος Συµβούλου 
διατυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται υπό 
επικαιροποίηση. Η Εταιρεία έχει διορίσει έναν Διευθύνοντα Σύµβουλο, µε διακριτές αρµοδιότητες από 
εκείνες του Προέδρου.  
3.3  Η Εταιρεία δεν έχει διορίσει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, 
παρότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό µέλος. Ο διορισµός ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα 
οδηγούσε αναγκαία σε αύξηση των µελών του Δ.Σ., η οποία δεν κρίνεται έχει επί του παρόντος κριθεί 
σκόπιµη ή παρέχουσα περισσότερα εχέγγυα αποδοτικότερης λειτουργίας της Εταιρείας, ενόψει όσων 
αναφέρθηκαν παραπάνω (υπό 2.1).  
3.4 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος δεν µπορεί να εφαρµοστεί η παρούσα 
ειδική Πρακτική. 
 
5. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του Δ.Σ. 
5.1 Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγονται για τριετή (3) θητεία, κατά πλήρη εναρµόνιση µε την 
προτεινόµενη από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης µέγιστη τετραετή (4) θητεία. Κατά τον τρόπο 
αυτό είναι εφικτή η τακτική ανανέωση της προς αυτά εντολής της Γενικής Συνέλευσης. 
5.4 Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας, η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.  
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Η απόκλιση αυτή οφείλεται αφενός στη µετοχική σύνθεση της Εταιρείας και αφετέρου στη σηµαντική 
επιβάρυνση που θα σήµαινε η σύσταση µίας τέτοιας επιτροπής για τα περιορισµένα σε αριθµό στελέχη 
της Εταιρείας, χωρίς παράλληλη παροχή περισσότερων εχεγγύων αποδοτικότερης λειτουργίας της 
Εταιρείας. 
5.5 έως και 5.8 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι παρούσες ειδικές Πρακτικές.  
 
6. Λειτουργία του Δ.Σ. 
6.1 Η Εταιρεία δεν υιοθετεί την πρακτική σύνταξης ετήσιου ηµερολογίου συνεδριάσεων και 
δωδεκάµηνου προγράµµατος δράσης του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στον Κώδικα.  
Η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι εκ της φύσεως των υπηρεσιών της Εταιρείας, το 
Διοικητικό της Συµβούλιο αναγκάζεται συχνά να λάβει αποφάσεις επί έκτακτων ζητηµάτων, τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Άλλωστε, η σύνταξη εκ των προτέρων προγράµµατος 
ενδέχεται να στερήσει από το Δ.Σ. την ευελιξία, την οποία αυτό διαθέτει.  
6.2 Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν υιοθετεί τον ορισµό εταιρικού Γραµµατέα διότι κρίνει ότι 
δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντονιστικού προσώπου µεταξύ του Προέδρου, των µελών του Δ.Σ. και 
των επιτροπών. Η επιµέλεια του συντονισµού, της ενηµέρωσης και οργάνωσης των συνεδριάσεων του 
Δ.Σ. και των συνελεύσεων της Εταιρείας γίνεται από τις οικονοµικές υπηρεσίες της Εταιρείας, εποπτεία 
του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου.  
6.3 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται εταιρικός γραµµατέας δεν µπορεί να εφαρµοστεί η παρούσα ειδική 
Πρακτική. 
 
7. Αξιολόγηση του Δ.Σ. 
7.1 Έως τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, η Εταιρεία δεν έχει καταλήξει στην επιλογή κάποιας 
συγκεκριµένης συλλογικής διαδικασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Διοικητικού 
Συµβουλίου και των Επιτροπών του. 
 
Μέρος Β’ - Εσωτερικός έλεγχος 
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
1.2 Η Εταιρεία έχει συστήσει τριµελή επιτροπή ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 
του νόµου 3693/2008, οι αρµοδιότητες της οποίας επεκτείνονται και στην εξέταση του συστήµατος 
διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας. Η επιτροπή αποτελείται από δύο µη εκτελεστικά µέλη και ένα 
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, το οποίο προεδρεύει της Επιτροπής.  Η σύνθεση της Επιτροπής 
Ελέγχου αποκλίνει από την προτεινόµενη Πρακτική ως προς την σύνθεσή της από ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά µέλη κατά πλειοψηφία, προκειµένου να επιτευχθεί, µέσω των προσώπων που αποτελούν 
την επιτροπή, η απαιτούµενη τεχνογνωσία για την επαρκή λειτουργία αυτής.  Ωστόσο, η Εταιρεία εξετάζει 
το ενδεχόµενο να προσαρµοστεί µε την προτεινόµενη Πρακτική στην επόµενη εκλογή των µελών της.  
Η Εταιρεία για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών της έχει συστήσει µονάδα 
εσωτερικού ελέγχου («Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου»), που έχει διορισθεί για τον σκοπό αυτό σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του νόµου 3016/2002. 
 
Μέρος Γ’ – Αµοιβές 
1.4 Δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού Αµοιβών των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5.4 της παρούσας, η οποία να 
υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Δ.Σ.. 
1.6 Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Αµοιβών για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 
5.4 της παρούσας. 
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1.7 έως και 1.9. Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού 
Αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι παρούσες ειδικές 
Πρακτικές. 
1.11 Η έκθεση αµοιβών του Δ.Σ. δεν έχει δηµοσιευθεί στην παρούσα Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, δεδοµένου ότι η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ΚΕΔ έχει αναβληθεί.  
 
Γ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των διατάξεων του 
νόµου. 
Πέραν των διατάξεων του νόµου η Εταιρεία εφαρµόζει τις κάτωθι εταιρικές πρακτικές: 
1. Η Εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού, η οποία εισηγείται στο 
Διοικητικό Συµβούλιο επί θεµάτων αναπτυξιακής πολιτικής της Εταιρείας σε βραχυπρόθεσµο και 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η σύνθεση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού είναι η ακόλουθη: 
- Θωµάς Λιακουνάκος, Πρόεδρος,  
- Ιάκωβος Ιωαννάτος, Μέλος,  
- Παρασκευή Πάκα, Μέλος  
2. Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η τριετής θητεία µελών Διοικητικού Συµβουλίου µε 
ανώτατη επιτρεπόµενη παράταση µέχρι την Γενική Συνέλευση που έπεται του έτους λήξης της θητείας 
τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εµµέσως η συχνή αξιολόγηση της αποδοτικότητας των µελών 
από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ανά τακτά διαστήµατα δύναται να ανανεώσει την εντολή της προς τα 
αποδοτικά µέλη του Δ.Σ. και να άρει αυτή ως προς τα µέλη, τα οποία δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. 
 
Δ. Περιγραφή των Συστηµάτων Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση 
µε τη διαδικασία σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει συγκεκριµένη διαδικασία για την σύνταξη των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων και εταιρικών) και της Οικονοµικής Έκθεσης. Η 
Εταιρεία χρησιµοποιεί σε όλες τις µονάδες της (υποκαταστήµατα) ενιαίο λογισµικό, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται εφικτή η αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των στοιχείων που καταχωρεί κάθε µονάδα. Η 
Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου χρησιµοποιούν στο front office ενιαίο λογισµικό, η χρήση 
του οποίου, σε συνδυασµό µε χρήση διαφορετικών λογισµικών στο back office, καθιστά µερικώς εφικτή 
την αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των στοιχείων που καταχωρεί κάθε εταιρεία του Οµίλου. Άλλωστε η 
Εταιρεία προβαίνει κατ’ επανάληψη και ενδελεχώς στην διασταύρωση των καταχωρούµενων στοιχείων 
και τον έλεγχο των προς απαλοιφή δεδοµένων (ενδοοµιλικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
κ.λπ.). Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδίδονται οι οικονοµικές καταστάσεις και οι πληροφοριακοί πίνακες 
που περιλαµβάνονται στην Οικονοµική Έκθεση. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, η 
Οικονοµική Έκθεση που περιλαµβάνει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παραδίδεται στο Διοικητικό 
Συµβούλιο προς έγκριση.  
Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία έχει ανατεθεί η ορθή 
λειτουργία του συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών που εφαρµόζει η Εταιρεία σε σχέση µε τη διαδικασία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της Οικονοµικής Έκθεσης είναι: 

- Επιλογή πεπειραµένων στελεχών, µε σαφώς διαχωρισµένους ρόλους και περιοχές ευθύνης.  
Ως προς τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι: 

- Εκπόνηση και επικαιροποίηση µοντέλου διαδικασιών σχετικών µε την έκδοση των 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων.  

- Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.  
- Υιοθέτηση δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών 
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συστηµάτων.  
- Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών µε τη Διοίκηση και την Επιτροπή 

Ελέγχου.  
- Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σηµαντικών 

εκτιµήσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.  
- Εκπόνηση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική διαχείρισή. 

Ως προς την Διαχείριση Κινδύνων είναι: 
- - Επεξεργασία µοντέλων διαχείρισης κινδύνων και τεκµηρίωση της εφαρµογής της. 

 
Ε. Πληροφοριακά Στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 στ. (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ   
(γ) Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στην Εταιρεία (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων 
συµµετοχών µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της 
οδηγίας 2001/34/ΕΚ, και των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/07, την 31/12/2013, ήτοι οι µέτοχοι που 
κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου 
της εταιρείας είναι οι κάτωθι: 

• Θωµάς Λιακουνάκος: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού κεφαλαίου και 
έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και φυσικών προσώπων 67,4563% 

• ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 47,6200% επί του 
µετοχικού κεφαλαίου. 

• HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 8,3115% επί του 
µετοχικού κεφαλαίου. 

• CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 
9,3949% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• SONAK A.E.B.E.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 
(δ) Δεν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
(στ) Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου 
(η) Το καταστατικό της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά τον ν. 
3604/2007 προβλέπει για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του Δ.Σ. τα εξής: 
(i) Το Διοικητικό Συµβούλιο, µετά την, από την Γενική Συνέλευση, εκλογή του, εκλέγει κατά την πρώτη 
Συνεδρίαση αυτού, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλµένους 
Συµβούλους.  
(ii) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτον σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ένα άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται απ’ αυτό.  
(iii) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος, είναι πάντοτε 
επανεκλέξιµοι. 
(iv) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χηρέψει θέση Συµβούλου, τα 
εναποµείναντα µέλη, µπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν, στην αµέσως προσεχή 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, τον αντικαταστάτη του, η θητεία του οποίου λήγει την 
αντίστοιχη ηµέρα που έληγε η θητεία του Συµβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισµός αυτός 
ανακοινώνεται στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, η οποία µπορεί να 
αποφασίσει την αντικατάσταση του κατά τα ανωτέρω εκλεγέντος συµβούλου. Οι πράξεις του 
προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο, είναι έγκυρες, κι αν ακόµη η 
Γενική Συνέλευση προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού Συµβούλου.  
(v) Στην παραπάνω περίπτωση, τα εναποµείναντα µέλη µπορούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 3 του Ν. 3016/2002, αντί να προβούν στην αντικατάσταση του συµβούλου, να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση, εφόσον όµως ο αριθµός των 
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εναποµεινάντων συµβούλων υπερβαίνει το ½ των µελών όπως είχαν πριν την αποχώρηση και τα 
εναποµένοντα µέλη είναι τουλάχιστον τρία. 
 
(θ) Το Καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ότι: 
(i) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1.α και το άρθρο 6.α παρ. 2.β (εδ. β) του Καταστατικού, κατά τη διάρκεια 
της πρώτης πενταετίας από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα 
να αποφασίζει µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του: (α) την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου, εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, µε έκδοση νέων µετοχών και (β) την έκδοση 
οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό 
της αύξησης ή του οµολογιακού δανείου αντιστοίχως, δε µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού 
κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν 
να εκχωρούνται σε αυτό και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό 
κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την 
ηµεροµηνία που χορηγήθηκαν στο Διοικητικό Συµβούλιο οι εν λόγω εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες του 
Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.  
(ii) Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 1 του Καταστατικού, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε απλές ή 
ανταλλάξιµες οµολογίες µπορεί να αποφασιστεί είτε (α) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία 
λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 
2190/20, είτε (β) µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 
2.α, 2.β, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε το οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα 
µετατροπής των οµολογιών τους σε µετοχές της Εταιρείας, πραγµατοποιείται και µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης λαµβανοµένης µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 
2 του καταστατικού.  
(iii) Κατ’ εξαίρεση απαιτείται πάντοτε η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις περί 
απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του καταστατικού, όταν τα 
αποθεµατικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
(iv) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 οι εισηγµένες 
στο χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των µετόχων τους, 
να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών η ονοµαστική αξία των οποίων δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ένα δέκατο 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  και µε τους 
ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν 
υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.  
 
ΣΤ. Πληροφοριακά Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
και τις βασικές εξουσίες της / Περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και τρόπος άσκησής 
τους 
(1) Θεσµικό Πλαίσιο 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται ν’ αποφασίζει 
για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής που λαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο, δεσµεύουν 
και τους απουσιάζοντες και τους διαφωνούντες µετόχους. Η σύγκληση, συνεδρίαση και λήψη 
αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας γίνεται σε απόλυτη συµφωνία µε τις προβλέψεις 
του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 
εφαρµόζονται επιπλέον οι διατάξεις του ν. 3884/2010.  
(2) Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι η µόνη αρµόδια για ν’ αποφασίζει για:  
α) Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,   
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β) Την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης σύµφωνα µε 
το άρθρο 6 παρ.1 του Καταστατικού, όπως αναφέρεται παραπάνω υπό Ε(θ)(i) της παρούσας, όπως και 
την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόµων),   
γ) Την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών,  
δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,  
ε) Τη διάθεση των καθαρών κερδών,  
στ) Την έκδοση δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 
6α παρ. 2β του καταστατικού),  
ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.  
η) Το διορισµό των εκκαθαριστών,  
θ) Κάθε άλλο θέµα που ορίζεται από το νόµο ή το καταστατικό. 
(3) Σύγκληση 
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
Η Εταιρεία µεριµνά για την έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας, τηρώντας 
τις προβλεπόµενες από το Νόµο δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης. Επίσης η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο, την Πρόσκληση της Γενική Συνέλευσης, στην 
οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων, ο τρόπος αντιπροσώπευσης των µετόχων, οι προθεσµίες και ο τρόπος 
άσκησης των δικαιωµάτων τους. 
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι 
(6) το πολύ µηνών από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο. Η 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είτε µετά από 
αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, είτε µετά από 
αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας.  
(4) Συµµετοχή Μετόχων – Λήψη αποφάσεων  
Κάθε µέτοχος µπορεί να συµµετάσχει στη Γενική Συνέλευση ανεξαρτήτως των µετοχών, τις οποίες έχει 
στην κυριότητά του. Κατά την παράστασή του στη Γενική Συνέλευση έκαστος µέτοχος µπορεί να θέτει 
ερωτήσεις ή να διατυπώνει απόψεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Η συµµετοχή δια 
αντιπροσώπων είναι δυνατή.  
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν, το ένα 
πέµπτο 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που 
ορίζονται στο νόµο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες 
απαιτείται αυξηµένη (εξαιρετική) απαρτία. Όταν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται πάλι, σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης. 
Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου κι αν εκπροσωπείται.  
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται σ’ αυτή, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικώς στο νόµο και το καταστατικό 
της Εταιρείας (άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του 
καταστατικού απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία.  
Κατά τη συνεδρίαση προΐσταται ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος, ο οποίος επικουρείται 
από γραµµατέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 
καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 
Γραµµατέας της συνέλευσης. Με αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, χορηγούνται σε αυτόν επικυρωµένα 
αντίγραφα των πρακτικών.  
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(5) Δικαιώµατα Μετόχων 
Οι µέτοχοι της εταιρείας έχουν τα δικαιώµατα που τους παρέχονται από το νόµο και το καταστατικό της 
Εταιρείας. Ενδεικτικώς οι µέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:  
(α) Δέκα (10) ηµέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την 
Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.  
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο Δικαστήριο της εταιρείας, τη διεξαγωγή ελέγχου στην 
εταιρεία.  
(γ) Οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, 
µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, στην περίπτωση που από 
την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  
(δ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, προς την Εταιρεία, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την τελευταία διετία (2ετία) για οποιαδήποτε αιτία, σε 
Συµβούλους ή Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω πρόσωπα από  
οποιαδήποτε αιτία η σύµβαση της εταιρείας µ’ αυτούς.  
(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ηµέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση  τις 
απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που οι 
πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες, για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
(στ) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πριν από πέντε (5) πλήρεις ηµέρες από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο να παρέχει σε αυτούς πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.  
(ζ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για µια (1) φορά τη 
λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την ηµέρα που θα ζητήσουν οι αιτούµενοι 
την αναβολή.  
(η) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση σε κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης λαµβάνεται µε ονοµαστική 
κλήση.  
(θ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν µε αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, τη 
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµέρα της 
επίδοσης της αίτησής τους, µε θέµατα που αναφέρονται σχετικά στην αίτησή τους.  
(ι) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα. 
 
Ζ. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων και επιτροπών της Εταιρείας 
Ζ.1 Διοικητικό Συµβούλιο 
1. Θεσµικό Πλαίσιο 
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Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Ο ρόλος του Δ.Σ. και των 
µελών του προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’, άρθρα 9-16 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας και 
στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» του Εσωτερικού Κανονισµού της 
Εταιρείας, ο οποίος αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό επικαιροποίηση. 
 
2. Συνεδριάσεις 
Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον 3 φορές µηνιαίως, 
για να ενηµερωθεί, εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που είναι στην δικαιοδοσία του 
σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας. Κατά την διάρκεια 
της χρήσης του 2016 το Δ.Σ. στο σύνολο των συνεδριάσεων υπήρξε απαρτία. 
 
3. Αρµοδιότητες 
Οι κύριες, µη εκχωρηθείσες αρµοδιότητες του Δ.Σ. περιλαµβάνουν ενδεικτικώς:  
- την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, µε τη 
συνδροµή της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασµού, 
- την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, 
- τον διορισµό και/ή παύση των υπηρεσιών των εκτελεστικών Συµβούλων, 
- τον έλεγχο και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
- την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων µε την συνδροµή της επιτροπής ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 
- την έγκριση σηµαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών, που εκφεύγουν της συνήθους δραστηριότητας της 
Εταιρείας 
- την λήψη απόφασης και την υλοποίηση συγχωνεύσεων, εξαγορών και διαθέσεων σηµαντικού µέρους 
του ενεργητικού, 
- τον έλεγχο, την διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων και την αντιµετώπιση 
πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ της Εταιρείας, της διοίκησης της και των κύριων µετόχων 
της, 
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης , 
- την λήψη αποφάσεων για ανάθεση εξουσιών και καθηκόντων σε στελέχη. 
 
4. Ευθύνη Μελών 
Το Δ.Σ. λειτουργεί µε συλλογική ευθύνη χωρίς τα µέλη του να διαχωρίζουν τις ευθύνες τους έναντι άλλων 
και όλα ανεξαιρέτως τα µέλη ασκούν τα καθήκοντα τους ανεξάρτητα και µε αµερόληπτη κρίση. Κάθε 
µέλος αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων του ώστε να ασκεί 
τα καθήκοντα του µε την ανάλογη επίδοση. Το Δ.Σ. λαµβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του ιδιαίτερα σχετικά µε γεγονότα που 
επηρεάζουν τις προοπτικές και την οικονοµική θέση της Εταιρείας. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
αποφεύγουν την ανάληψη σοβαρών εξωτερικών επαγγελµατικών δεσµεύσεων. Εκ των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου, ουδέν µέλος συµµετέχει στο Δ.Σ. ή την διοίκηση άλλης εταιρείας πλην 
εταιρειών, οι οποίες συνδέονται µε την Εταιρεία, πλην του κ. Ιωάννη Σωσσίδη, ο οποίος έχει 
γνωστοποιήσει και έχει γίνει αποδεκτή η συµµετοχή του στη διοίκηση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
ή/και εταιρειών, των οποίων όµως ο καταστατικός σκοπός και η λειτουργική δραστηριότητα είναι εντελώς 
διαφορετικά από το σκοπό και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιρειών. 
 
5. Σύνθεση 
Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την 31/12/2016 είχε ως ακολούθως: 
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- Νικόλαος Λιακουνάκος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος  
- Θεόδωρος Ταλάρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος  
- Σπυρίδων Κοτρώτσιος, Διευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος 
- Βασιλική Σταµατάκη, Εκτελεστικό µέλος 
- Μελανθία Καναβάκη, Μη εκτελεστικό µέλος 
- Ιωάννης Σωσσίδης, Μη εκτελεστικό µέλος 
- Κωνσταντίνος Λεόντιος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος   
- Μαρία Κοντοµού, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
Εντός της τρέχουσας χρήσης 2016, η Εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση του αποθανόντος κ. 
Τσιµπικάκη Βασίλειου µε τον κ. Ταλάρη Θεόδωρο. Η σύνθεση του Δ.Σ. συνάδει πλήρως µε τις 
προβλέψεις του νόµου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης εισηγµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τον 
οποίο το Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον κατά το 1/3 από µη εκτελεστικά µέλη και να 
συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Η ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών 
µελών από την διεύθυνση καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι προβλέψεις του ν. 3016/2002 
και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ. 
 
6. Βιογραφικά Μελών 
Νικόλαος Λιακουνάκος – Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ο κ. Νίκος Λιακουνάκος είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Suffolk University της Βοστώνης 
και κάτοχος ΜSc in Health Economics από το London School of Economics. Κατά την διάρκεια της 
εργασιακής του θητείας έχει διατελέσει Διοικητικό στέλεχος στο Τµήµα Οικονοµικής Ανάλυσης της 
Εταιρείας, Περιφερειακός Διευθυντής Κέντρων Αποκατάστασης και Υπεύθυνος Διαγνωστικών 
Εργαστηρίων του Οµίλου EUROMEDICA. Είναι µέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2012.  
 
Θεόδωρος Ταλάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Ο κ. Θεόδωρος Ταλάρης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης µε ειδικότητα στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στη 
Διοίκηση Μονάδων Υγείας στο Πανεπιστήµιο Leeds της Αγγλίας και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήµιο Science Po του Παρισίου της Γαλλίας. Αποτελεί διοικητικό στέλεχος του Οµίλου 
Euromedica από το 2004 έως τον Απρίλιου του 2014 που ορίστηκε Διευθύνων Σύµβουλος και Διοικητικός 
Διευθυντής της Euromedica – Αρωγής Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο του 2015 εκλέχθηκε Β’ Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας. 
 
Σπυρίδων Κοτρώτσιος, Διευθύνων Σύµβουλος  
Ο κ. Σπύρος Κοτρώτσιος είναι πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονοµικών και 
Νοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. και διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υγείας από το University of 
Pittsburg U.S.A. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Euromedica Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου από 
τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2011 και από τον Ιανουάριο του 2011 έως το Νοέµβριο 
του 2011 Διοικητικός Διευθυντής της Γενικής Κλινικής Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης. Από το 
Νοέµβριο του 2011 υπήρξε Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, από τον Ιούλιο του 
2012 είναι Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. 
 
Βασιλική Σταµατάκη, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 
H κα Βασιλική Σταµατάκη γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε οικονοµικά στο DEREE AMERICAN 
COLLEGE και είναι κάτοχος Bachelor of Science in Business Administration και Bachelor in Economics. 
Κατά την διάρκεια της εργασιακής της θητείας έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος 
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στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. ενώ είναι 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της υπερκείµενης µητρικής του Οµίλου AXON HOLDINGS SA. Η 
κα Σταµατάκη διαθέτει εξειδικευµένη πείρα στον Όµιλο εξαιτίας της µακροχρόνιας ενασχόλησή της σε 
επιτελικές Διοικητικές θέσεις του Οµίλου. 
 
Ιωάννης Σωσσίδης, Μέλος του Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό µέλος 
Ο κ. Ιωάννης Σωσσίδης είναι µέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος πτυχίου 
Νοµικής από το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές 
Δηµόσιο και Οικονοµικό Δίκαιο στο Στρασβούργο. Είναι µέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 1999. 
 
Κωνσταντίνος Λεόντιος, Μέλος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος   
Ο κ. Κωνσταντίνος Λεόντιος είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ). Από 
το 1986 έως σήµερα εργάζεται ως λογιστής – Προϊστάµενος Λογιστηρίου σε διάφορες εταιρείες, 
σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Από την αποφοίτησή του έως 
σήµερα έχει διατελέσει Ελεγκτής και οικονοµικός σύµβουλος σε αρκετές εταιρείες, ενώ από το 1978 
διατηρεί λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από τον 
Μάιο του 2010. 
 
Μαρία Κοντοµού, Μέλος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος   
Η κυρία Μαρία Κοντοµού έχει σπουδάσει Λογιστική και έχει ασχοληθεί µε το εµπόριο, ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας. Είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από τον Αύγουστο 2012.  
 
7. Θητεία 
Η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής, λήγει την 24/7/2016, δυνάµενη να παραταθεί, σύµφωνα µε το 
νόµο και το καταστατικό, έως ην ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2017. 
 
Ζ.2 Επιτροπές του Δ.Σ. 
Η Εταιρεία εναρµονιζόµενη µε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης συνέστησε επιτροπές εκ των µελών 
του Δ.Σ. για την προαγωγή των εταιρικών της λειτουργιών. 
Ήδη µε απόφαση της από 24/7/2013 η Εταιρεία συνέστησε τριµελή Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου 3693/2008 στην οποία δόθηκαν και αρµοδιότητες διαχείρισης 
κινδύνων. 
 
Επίσης η Εταιρεία συνέστησε, µε απόφαση της από 24/7/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάµει 
της υπ’ αριθµόν 1Θ/31.01.2011 απόφασης του Διοικητικού της Συµβουλίου, Επιτροπή Συµµόρφωσης 
και Διαχείρισης Κινδύνων, µε κύριο έργο τον έλεγχο της συµµόρφωσης της Εταιρείας προς τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας και τη διαχείριση των επιχειρηµατικών και λοιπών κινδύνων που αναφύονται 
κατά την παροχή των υπηρεσιών της. Κάτωθι παρατίθενται η σύνθεση, οι όροι λειτουργίας του έργου 
και οι αρµοδιότητες των ως άνω επιτροπών. 
 
(1) Επιτροπή Ελέγχου  
Η Επιτροπή απαρτίζεται από 1 ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και 2 µη εκτελεστικά µέλη. 
H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά το έτος 2016 είχε ως ακολούθως: 

- Κωνσταντίνος Λεόντιος, Πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Μελανθία Καναβάκη, µη εκτελεστικό µέλος 
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- Ιωάννης Σωσσίδης, µη εκτελεστικό µέλος  
Το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει στην Επιτροπή Ελέγχου τις κάτωθι εξουσίες: 
- την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και 
την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας και την εξέταση των 
εκθέσεων ελέγχου που αυτός καταρτίζει, 
- την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, 
- την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 
- την υποβολή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σχετικά µε τον διορισµό ή τερµατισµό των υπηρεσιών των 
εξωτερικών ελεγκτών όπως και την αµοιβή τους, 
- την επίβλεψη των εισηγήσεων του Οικονοµικού Διευθυντή στο Δ.Σ. για το θέµα των ακολουθούµενων 
λογιστικών αρχών και την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής, 
- τη λήψη αναφορών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για κάθε θέµα που έχει σχέση µε 
την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς και την έκθεση για τυχόν αδυναµίες 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, για τυχόν αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Κατά τη χρήση του έτους 2016 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές, όλες εν απαρτία. 
 
(2) Επιτροπή Συµµόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων 
Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Εταιρείας. 
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι οι κάτωθι:  
- ενηµερώνεται διαρκώς για την κείµενη εταιρική και χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και για τις µεταβολές 
αυτής, είτε προέρχονται από νοµοθετικές πράξεις είτε από πράξεις διοικητικών αρχών, 
- ελέγχει τις διάφορες εταιρικές πράξεις προ της δηµοσίευσής τους προκειµένου να εντοπίσει εάν 
εναρµονίζονται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και το καταστατικό της Εταιρείας, 
- εποπτεύει το τµήµα ανακοινώσεων της Εταιρείας, 
- ελέγχει τις διαδικασίες παρακολούθησης και αναγγελίας συνδιαλλαγών, 
- επεξεργάζεται µοντέλα διαχείρισης κινδύνων και εποπτεύει την εφαρµογή τους, 
- εντοπίζει και επιλύει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ µελών Δ.Σ. ή διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρείας και του προσώπου αυτής, 
 
Αναφορικά µε την Επιτροπή Συµµόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας, µε ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά αποφάσισε να µεταθέσει την επανασύσταση 
και λειτουργία της Επιτροπής, ενόψει και του προαιρετικού της χαρακτήρα, σε επόµενη χρήση, εφόσον 
οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτήσουν, καθώς τα σχετικά θέµατα, δεδοµένης και της επιτήρησης των 
µετοχών της Εταιρείας, αντιµετωπίζονται από την Διοίκηση της.  
 
Ζ.3 Αξιολόγηση της επίδοσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του 
Η Εταιρεία προβαίνει  ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του. 
Η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται στην εκτίµηση της ορθής εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων µε τις οποίες 
έχει επιφορτιστεί η κάθε µία επιτροπή. Στην διαδικασία προΐσταται  ο Πρόεδρος και τα αποτελέσµατα 
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της αξιολόγησης συζητούνται από το Δ.Σ. και επιµέλεια του Προέδρου είναι να λαµβάνει µέτρα για τις 
διαπιστούµενες αδυναµίες της διοίκησης. Αντίστοιχα, το Δ.Σ. αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου, 
διαδικασία στην οποία προΐσταται µη εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. Τέλος, τα µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. 
συνέρχονται µία φορά ετησίως χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών προκειµένου να αξιολογείται η 
επίδοση των τελευταίων. Κατά περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να αναθέτει επ’ αµοιβή την αξιολόγηση 
των Επιτροπών καθώς και του ιδίου του Δ.Σ. σε τρίτους ειδικευµένους εµπειρογνώµονες. 
 
Ζ.4 Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
Η Εταιρεία προκειµένου να ενισχύσει το αίσθηµα ασφάλειας των µετόχων µειοψηφίας της εξετάζει 
τακτικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών που έχει θέσει µε σκοπό 
την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, της 
αξιοπιστίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους 
νόµους και κανονισµούς. Το Δ.Σ. µε την βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου έχει επιθεωρήσει τα συστήµατα 
ελέγχου περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων και των 
συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της 
Εταιρείας καθώς και τις διαδικασίες  επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Η Εταιρεία διατηρεί Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 
(υπεύθυνη η Αλεξάνδρα Μπερµπερίδου).  
 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2017 

Νικόλαος Θ. Λιακουνάκος 

 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από 33 σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 2017. 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22211 

 

 
 

 
Επαµεινώνδας Ν. Γκιπάλης 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 24051 
 

 
 
 
 
 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 

 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2016, τις εταιρικές 
και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για 
το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
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εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, oι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας  «EUROMEDICA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
Δεκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 7 των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου: 
α) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση 
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 για την Εταιρεία και για ορισµένες εταιρείες 
του οµίλου.  
β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο 
των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 367,8 εκ. και € 448,8 εκ. αντίστοιχα. 
γ) Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες 
οφειλές συνολικού ποσού € 349,1 εκ. και € 416,5 εκ. αντίστοιχα.  
 
Όπως αναγράφεται στη σηµείωση 7 των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση της Εταιρείας έχει 
δροµολογήσει µια σειρά ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της οµαλής δραστηριότητας της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί 
µε βεβαιότητα και οι υφιστάµενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς 
την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου στο µέλλον. 
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συµβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σηµειώνουµε ότι: 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 
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β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και 
δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί  µε τις συνηµµένες 
εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
 
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου.  
 
 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2017 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 
 

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22211 
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές αναπρ/γής 
αξίας συµµετοχών & 

χρεογράφων
Τακτικό αποθεµατικό

Αποθεµατικό από έκδοση 
µετατρέψιµου οµολογιακού 

δανείου σε µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
φορολογικών νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 

επενδύσεων σε εύλογες 
αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 
ακινήτων σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές
Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.546 782 3.896 1.062 7.963 (12.127) 2.003 23.466 (253.059) (8.379) 43.526 (115.864)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-31/12/2015 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (52.432) 0 (2.180) (54.612)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 149 0 0 0 0 0 (1.444) (994) 978 0 (439) (1.749)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/12/2015 µετά από φόρους 0 149 0 0 0 0 0 (1.444) (994) (51.453) 0 (2.619) (56.361)
Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (56) 0 (910) (966)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 2 0 0 (1) 0 0 1 0 0 2
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0 0 0 8 0 0 346 0 666 1.020

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.898 1.062 7.963 (12.120) 559 22.473 (304.222) (8.379) 40.662 (172.169)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.898 1.062 7.963 (12.120) 559 22.473 (304.222) (8.379) 40.662 (172.169)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-31/12/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (23.520) 0 (1.520) (25.040)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 0 0 0 (559)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/12/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 (23.520) 0 (1.520) (25.600)

Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 (885) (854)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 (31)

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 (2) 0 0 (3) 0 16 (2.513) 0 2.564 61

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.865 1.062 7.963 (12.123) 0 22.488 (330.224) (8.379) 40.821 (198.593)
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Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρµογής αξίας 

συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικά φορολογικών 

νόµων
Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικό 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 

δανείου σε µετοχές

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 

επενδύσεων σε εύλογες 
αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 
ακινήτων σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.546 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 2.003 4.578 (203.065) (4.790) (126.498)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-31/12/2015 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (46.098) 0 (46.098)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 149 0 0 0 0 0 (1.444) (186) 785 0 (695)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/12/2015 µετά από φόρους 0 149 0 0 0 0 0 (1.444) (186) (45.313) 0 (46.793)

Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 559 4.392 (248.378) (4.790) (173.291)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 559 4.392 (248.378) (4.790) (173.291)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-31/12/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (23.375) 0 (23.375)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 0 0 (559)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/12/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 (23.375) 0 (23.935)

Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 0 4.392 (271.753) (4.790) (197.226)
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (22.201) (52.095) (20.701) (44.177)
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 14.534 17.473 6.646 9.694
Προβλέψεις (6.460) (204) (5.097) 6.618
Ποσά επιστροφών rebate & clawback 30.345 35.354 12.656 13.377
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 703 (65) 698
Αποµείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 614 1.246
Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 132 0 132 0
Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες 1.998 (45) 0 0
Αποµείωση υπεραξίας 627 1.324 (0) 0
Έσοδα συµµετοχών 0 0 (628) (504)
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 0 0 1.500 0
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (248) (210) (5) (10)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23.657 21.902 19.222 17.020

42.416 24.202 14.273 3.963

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 224 484 277 353
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (19.326) (22.281) (1.853) (6.797)
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (1.021) 37 (1.004) 16
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (9.857) 15.199 (12.019) 12.250
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.499) (8.593) 0 (6.201)
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος (864) 0 (855) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.074 9.048 (1.181) 3.584

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (0) (358) 0 (433)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.998) (4.277) 0 0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 186 211 144 112
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 120 96 0 1.027
Τόκοι εισπραχθέντες 4 49 1 1
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 628 504
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.688) (4.280) 773 1.211

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 678 (1.034) (0) (3.208)
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.099) (2.144) 0 (271)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (421) (3.177) (0) (3.479)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.965 1.591 (407) 1.315
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 7.949 6.359 1.808 493
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.914 7.949 1.401 1.808

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
Διοικητικό Συµβούλιο:  
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Πρόεδρος  
ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Αντιπρόεδρος 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Διευθύνων Σύµβουλος 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    Εκτελεστικό µέλος 
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ   Μη Εκτελεστικό µέλος 
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Μη εκτελεστικό µέλος 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ    Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας:   Μεσογείων 2-4 
   115 27 Αθήνα 
   Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:   8429/06/Β/86/50 
ΑΡ. ΓΕΜΗ:    004388201000 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:        Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.       
   Μέλος της Crowe Horwath International 
   Φωκ. Νέγρη 3,  
   11257 Αθήνα 
   Ελλάδα  
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Ο Όµιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 
δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και επιστηµονικών κέντρων, 
εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή κάθε φύσεως ιατρικών 
υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της µητρικής Εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 
 
Οι µετοχές της µητρικής Εταιρείας, µε την από 5/4/2012 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
υπερκείµενης µητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατά την 
31/12/2016 συµµετέχει, άµεσα και έµµεσα, µε ποσοστό 54,8 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και 
έχει έδρα στην Ελλάδα (Ρηγίλλης 16α, Αθήνα). 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 
Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα 
µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων (γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια) και ορισµένες επενδύσεις σε µετοχές και επενδυτικά ακίνητα, 
οι οποίες αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας (βλ. Σηµείωση 
7).  
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2016 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις 
Διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή Διερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η 
Δεκεµβρίου 2016.  
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
χρήσεις/περιόδους που παρουσιάζονται.  
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές 
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η Εταιρεία, οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις της µε καταστατική έδρα την Ελλάδα τηρούν τα 
λογιστικά βιβλία τους σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να 
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συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
είναι βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι εταιρείες σύµφωνα µε την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες έξω-λογιστικές εγγραφές 
προκειµένου να συµφωνούν µε τα Δ.Π.Χ.Α..  
 

2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της 
Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και της κατάστασης συνολικών 
εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 
κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην 
υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων 
εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε 
επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις. Οι τοµείς που 
απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι 
σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές 
εκτιµήσεις και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σηµείωση 5. 
 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2016 (1/1-31/12/2016) 
εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το Διοικητικό Συµβούλιο την 23η Απριλίου 2017. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερµηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 1/1/2016 ή µεταγενέστερα. 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2016 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014, 
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεµβρίου 2015 µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015. Οι 
κατωτέρω τροποποιήσεις αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5 και 7 και τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34. 
 
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή διανοµή 
στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού 
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής. Η 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την 
µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 
Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που 
επιτρέπουν στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να 
γνωστοποιούνται όλες οι µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η µεταβιβάζουσα επί των 
µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον 
όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να 
βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόµενη 
ανάµειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) αναδροµικής εφαρµογής. Η 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 7 
«Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 
απαιτείται συγκεκριµένα για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής 
ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και 
όχι µε βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας 
εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. Η 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε 
παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου 
συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται 
επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση 
των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάµεση 
οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των 
εξαιρέσεων ενοποίησης 
Στις 18 Δεκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για 
θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 
Γνωστοποίησης 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 Δεκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι 
η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε 
αυτές ασήµαντων πληροφοριών  µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, 
οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους 
κρίση, καθορίζοντας το που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί 
των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα υποσύνολα και την 
παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις 
που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεµβρίου 2015. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους απόσβεσης 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι 
τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο 
είναι στενά συνδεδεµένα. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεµβρίου 2015. 
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά 
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να 
αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την 
νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 
2015. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.   
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία 
οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά 
επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεµβρίου 2015. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης 
µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 
Νοεµβρίου 2015.  Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού 
χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, 
για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό 
ποσοστό του µισθού.  Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα 
κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την 
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» και 
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου 
του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 
αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερµηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν 
από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της 
συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή 
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άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές 
στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των 
περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
22 Σεπτεµβρίου 2016. Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν αναµένεται να έχουν επίδραση 
στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Δραστηριοτήτων» 
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις 
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί 
Ρυθµιζόµενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή 
υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος. 
 
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών 
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ΔΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις 
αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, 
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν 
και δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω 
των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ΔΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε 
τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση των παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών 
στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι 
ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε 
στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή 
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία  στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που 
προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν αναµένεται να 
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά 
µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή 
που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 
του ΔΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 
διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 
να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις 
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ΔΠΧΑ 9 µε το ΔΠΧΑ 4».  
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 
χρηµατοοικονοµικών µέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 
συµβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το 
τροποποιηµένο πρότυπο θα: 

- δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν 
στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει 
όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις. 

- παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις 
ασφάλειες, µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ΔΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»  
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται 
µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει 
να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει τις τροποποιήσεις αν και δεν αναµένεται να έχουν 
επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
  
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 Δεκεµβρίου 2016,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 
το Προσάρτηµα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν 
είναι πλέον απαραίτητες. Η τροποποίηση θα εξεταστεί ως προς την επίδρασή της στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη 
αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 
οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική 
αναγνώριση. Η τροποποίηση θα εξεταστεί ως προς την επίδρασή της στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 
προτύπου.  
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις 
συµµετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα 
για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 
Η τροποποίηση θα εξεταστεί ως προς την επίδρασή της στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 Δεκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια 
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
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πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 
Η Διερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη 
ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 
νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη 
νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 
οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη 
διερµηνεία η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή 
είσπραξη. Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αν και δεν αναµένεται να 
υπάρχει επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
3. Δοµή του Οµίλου 

Ο Όµιλος EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό  Μέθοδος Σχέση 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες           

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 82,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 60,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,7% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 74,2% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 70,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 
Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 74,3% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,7% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 61,5% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Εµπορία ιατρικών 

αναλωσίµων 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π. Φάληρο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πτολεµαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεµβούργο Εταιρεία τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νυµφαίο Τουριστικές 

επιχειρήσεις 99,7% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 68,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα 

Εταιρεία 
πληροφοριακών 

συστηµάτων 
80,0% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  Κόρινθος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 46,8% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξανδρούπολη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 31,2% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πικέρµι Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 80,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 64,2% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μέγαρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Ελευσίνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατερίνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 66,9% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
ΑΕ» Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 43,6% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 43,1% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 21,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μυτιλήνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 34,5% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α .Ε. − 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 99,9% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 54,2% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 99,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. Ασπρόπυργος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,3% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 37,4% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση   58 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 42,0% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 44,4% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 46,9% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διδυµότειχο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 23,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε. Πάτρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,8% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. Γρεβενά Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 70,1% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 51,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θεσσαλονίκη Συµµετοχική εταιρεία 99,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ηράκλειο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 43,8% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λήµνος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 80,5% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

            
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες           

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% Καθαρή θέση Άµεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 

Εµπορία και service 
ιατρικών 

µηχανηµάτων 
32,2% Καθαρή θέση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Κοζάνη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 21,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Α.Ε. Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 20,7% Καθαρή θέση Έµµεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εµπορία και service 

ιατρικών 
µηχανηµάτων 

50,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,9% Καθαρή θέση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 36,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - 
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,5% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 29,6% Καθαρή θέση Άµεση & 
έµµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Πτολεµαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 37,7% Καθαρή θέση Έµµεση 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της θυγατρικής 
εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι το Λουξεµβούργο.  
 
Στις θυγατρικές εταιρείες του ανωτέρω πίνακα, στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου 
είναι µικρότερο από 50%, ο Όµιλος κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηµατική πολιτική τους, είτε 
µε την πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αυτών είτε µέσω σύµβασης ανάληψης της 
διοίκησης.  
 
Κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω 
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και 
της καθαρής θέσης αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως. Κατά την κλειόµενη χρήση οι 
συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Μεταβολές αξίας κτήσεως και ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες 
Στις 15/1/2016 η Εταιρεία προέβη σε τροποποίηση της συµφωνίας µεταβίβασης του 47,0% των µετοχών 
στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Συγκεκριµένα συµφώνησε την διατήρηση 
σε ισχύ της συµφωνίας για την απόκτηση µετοχών της εν λόγω εταιρείας αντιστοιχούσες σε τίµηµα € 
500, ενώ ο προσδιορισµός του ακριβή αριθµού των µεταβιβαζόµενων µετοχών θα καθοριστεί κατά την 
ηµεροµηνία οριστικοποίησης της συµφωνίας. Βάσει των ανωτέρω η εν λόγω συµµετοχή στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης περιόδου έπαψε να ενσωµατώνεται µε την µέθοδο 
της ολικής ενσωµάτωσης ενώ το εναποµείναν µέρος της συµµετοχής της Εταιρείας εµφανίζεται στην 
κατηγορία “Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού”. Σηµειώνεται ότι το 
προκύπτον αποτέλεµα από την ανωτέρω συναλλαγή επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων της 
Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα, και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων”. 
Επίπλέον, από την εν λόγω µεταβολή των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, µεταβλήθηκε και το 
κονδύλι της κατάστασης οικονοµικής θέσης “Υπεραξία (Goodwill)” κατά το ποσό που είχε αναγνωριστεί 
κατά την αρχική εξαγορά της ανωτέρω εταιρείας, ποσού € 2.018. 
 
Η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων στις 22/7/2016 έλαβε απόφαση για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους 
€ 1.000, µε την έκδοση 33.334 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 30,00 η κάθε µία και να 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε µε 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας προς ιατρούς συνεργάτες καθώς και προς τις 
θυγατρικές εταιρείες ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ύψους € 716) και DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ύψους € 250). Μετά τα ανωτέρω το ποσοστό του Οµίλου στην θυγατρική εταιρεία 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαµορφώθηκε σε 61,5% από 60,10% που 
ανέρχονταν κατά την λήξη της προηγούµενης χρήσεως. 
 
Στις 9/12/2016 η Εταιρεία µεταβίβασε 45.245 κατεχόµενες µετοχές της θυγατρικής εταιρείας ΖΩΗ – 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. στην θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε, µε στόχο των 
συµψηφισµό της υποχρέωσης της προς αυτήν, ύψους € 4.350, από την παροχή υπηρεσιών ιατρικής 
περίθαλψης σε Λίβυους ασθενείς. Η τρέχουσα αξία της µετοχής βάσει της οποίας έγινε η εν λόγω 
µεταβίβαση προσδιορίστηκε και συµφωνήθηκε µεταξύ των µερών. Το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου 
στην θυγατρική εταιρεία ΖΩΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. διαµορφώθηκε σε 
54,2% από 67,8% που ανέρχονταν κατά την λήξη της προηγούµενης χρήσεως. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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4. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις από το σύνολο των εταιρειών που 
περιλαµβάνονται σε αυτές, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και είναι οι ακόλουθες: 
 
4.1 Βάση ενοποιήσεως 
Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεµβρίου 2016 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. 
 
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την 
Μητρική Εταιρεία του Οµίλου, κυρίως µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην 
οποία έγινε η επένδυση. Στις θυγατρικές εταιρείες όπου το άµεσο ή έµµεσο ποσοστό είναι µικρότερο 
από 51%, ο Όµιλος ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην λήψη των επιχειρηµατικών και λειτουργικών 
αποφάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει 
να υφίσταται ο έλεγχος.  
 
Ενδοοµιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές καθώς και τα απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει 
από διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα συνολικά έσοδα των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών αποδίδονται 
αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής τους, στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας και στις µη 
ελέγχουσες συµµετοχές.  
 
Κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, που δίνεται από τον Όµιλο, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία της εξαγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος, που 
λογίσθηκε ως στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωση, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Το ενδεχόµενο τίµηµα που χαρακτηρίσθηκε ως κεφάλαιο δεν επαναϋπολογίζεται και οι 
µελλοντικοί διακανονισµοί του γίνονται εντός των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
Σηµειώνεται ότι, όταν η Εταιρεία εισφέρει ενσώµατα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά στοιχεία ή 
επενδυτικά ακίνητα σε υφιστάµενη ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρεία µε αντάλλαγµα µετοχές έκδοσης 
αυτής, στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις καταχωρείται στην αξία της συµµετοχής η λογιστική αξία 
των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων. Αυτού του είδους οι συναλλαγές δεν έχουν καµία επίδραση 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι συναλλαγές µε τις µη ελέγχουσες συµµετοχές που έχουν ως αποτέλεσµα την διατήρηση του ελέγχου 
µιας θυγατρικής εταιρείας από τον Όµιλο, θεωρούνται συναλλαγές των ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή 
συναλλαγές µεταξύ των ιδιοκτητών. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του καταβληθέντος τιµήµατος 
και του µέρους της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που 
αποκτήθηκε αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
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Όταν ο Όµιλος παύει να έχει τον έλεγχο µιας θυγατρικής εταιρείας και εφόσον συνεχίζει να διατηρεί 
οποιαδήποτε συµµετοχή σε αυτήν, τότε η συµµετοχή επαναϋπολογίζεται στην εύλογη αξία κατά την 
ηµεροµηνία που παύει ο έλεγχος και οποιαδήποτε µεταγενέστερη αλλαγή στην λογιστική αξία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Για σκοπούς λογιστικής παρακολούθησης η εύλογη αξία είναι η 
αρχική τρέχουσα αξία της εναποµένουσας συµµετοχής στην συγγενή εταιρεία. Επιπλέον, κάθε ποσό 
που αναγνωρίστηκε προηγουµένως στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σχετικά µε την εταιρεία αυτή, 
λογιστικοποιείται µε την ίδια µέθοδο που θα εφάρµοζε ο Όµιλος στην περίπτωση που θα εκποιούσε 
απευθείας τα στοιχεία του ενεργητικού της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει 
ότι τα ποσά που προηγουµένως αναγνωρίσθηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα αναταξινοµούνται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών των συγγενών 
εταιρειών αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτούµενες προσαρµογές για την εναρµόνιση µε τις λογιστικές 
πολιτικές του Οµίλου, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά 
τη σηµαντική επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Ενδοοµιλικά 
υπόλοιπα, συναλλαγές καθώς και τα απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από 
διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται, κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου, κατά τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη 
λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η 
αναγνώριση περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.  
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
4.3 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι 
συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι 
εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση 
τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στις συνηµµένες 
καταστάσεις συνολικών εσόδων.   
 
4.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους, εκτός των ιδιόκτητων γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων, τα οποία κυρίως αφορούν 
διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και γραφεία και εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους, µε βάση εκτιµήσεις 
ανεξάρτητων αναγνωρισµένων εκτιµητών οι οποίες διενεργούνται περιοδικά κάθε 2-3 έτη, εκτός και εάν 
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η διενέργεια αποτιµήσεως σε συντοµότερη χρονική περίοδο κρίνεται επιβεβληµένη βάσει των ισχυόντων 
συνθηκών αγοράς κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων, µειούµενη κατά τις 
αποσβέσεις όσον αφορά τα κτίρια. Οι σωρευµένες αποσβέσεις κατά την χρονική στιγµή µίας 
επανεκτίµησης αντιλογίζονται και το κόστος κτήσεως αναπροσαρµόζεται στο ποσό της εκτίµησης. Όλα 
τα άλλα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος µειούµενο 
µε τις διενεργηθείσες επί αυτών αποσβέσεις. 
 
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς, 
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά 
προορισµό χρήση του.  
 
Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 
συντηρήσεων κ.λπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 
πραγµατοποιούνται. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, µε βάση την σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία 
παγίων, έχει ως εξής: 
 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων          40-50 έτη 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 12 έτη 
Μεταφορικά µέσα    10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  6-14 έτη 

 
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής σύµβασης 
µισθώσεως. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων 
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα. 
 
4.5 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
4.5.1 Λογισµικά προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως 
µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 
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λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την 
απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως 
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.  
 
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την 
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Λογισµικά προγράµµατα 10 έτη 
 
4.5.2 Άδειες εκµετάλλευσης 
Οι άδειες εκµετάλλευσης αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όµιλος προκειµένου 
να εξασφαλίσει την άδεια εκµετάλλευσης και λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων. 
 
Οι άδειες εκµετάλλευσης αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε το ποσό της 
σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' 
όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως 
ακολούθως: 
 
Άδειες εκµετάλλευσης 50 έτη 
 
4.5.3 Μισθωτικά δικαιώµατα 
Τα µισθωτικά δικαιώµατα αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όµιλος προκειµένου 
να εξασφαλίσει σηµεία παροχής υπηρεσιών. 
 
Τα µισθωτικά δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε το ποσό της 
σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται σύµφωνα µε τη χρονική διάρκεια της 
συµβάσεως εκµεταλλεύσεως του κάθε διαγνωστικού.  
 
4.5.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και µεταβολές σε ποσοστά µειοψηφίας 
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς, σύµφωνα µε την οποία τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων) της 
εξαγοραζόµενης εταιρείας αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία 
που προκύπτει αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του 
ποσοστού (του Οµίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά την ηµεροµηνία 
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας εξαγοράς, η αναγνωρισθείσα υπεραξία αποτιµάται 
στο ιστορικό κόστος µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
Η υπεραξία που έχει προκύψει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται 
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και συχνότερα εάν γεγονότα ή 
αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς η υπεραξία που προκύπτει κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών 
οι οποίες αναµένεται να ωφεληθούν από την σχετική επιχειρηµατική συνένωση. Για τη διενέργεια του 
ελέγχου αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της εκάστοτε µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών µε την οποία σχετίζεται η υπό έλεγχο υπεραξία. Στις περιπτώσεις όπου το 
ανακτήσιµο ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών υπολείπεται της λογιστικής της αξίας, 
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συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας, τότε αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης κατά το ποσό της 
διαφοράς τους, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της αντίστοιχης χρήσεως ή περιόδου.  
 
Εάν µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή τµήµα αυτής) στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία 
πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί σε αυτή συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία της πωλούµενης 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών προκειµένου να προσδιορισθεί το προκύπτον αποτέλεσµα της 
πώλησης.  
 
4.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι η 
λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, 
καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το 
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, 
τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει 
το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα 
έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
4.7 Κόστος Δανεισµού  
Το κόστος δανεισµού που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή 
παραγωγής ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα προκειµένου να είναι έτοιµο για χρήση, κεφαλαιοποιείται στο κόστος των παγίων στοιχείων. 
Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την 
πραγµατοποίησή τους. Το κόστος δανεισµού αποτελείται από τους τόκους και λοιπά κόστη που µια 
εταιρεία πραγµατοποιεί σε σχέση µε το δανεισµό κεφαλαίων. 
 
4.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ως επενδυτικά ακίνητα ορίζονται τα ακίνητα που προορίζονται για πολυετή εκµετάλλευση ενοικίασης ή 
για την διαµόρφωση κέρδους από µεταπώληση ή και για τα δυο και δεν χρησιµοποιούνται από καµία 
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση 
των δραστηριοτήτων του Οµίλου, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.  
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους και προσδιορίζεται από ανεξάρτητους 
αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 
καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Σε περίπτωση πώλησης επενδυτικού ακινήτου, 
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που προηγουµένως εµφανίζονταν στην κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης που έχει σχηµατισθεί για το εν λόγω ακίνητο µεταφέρεται στο υπόλοιπο εις νέον.  
 
4.9 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των αποθεµάτων 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες 
που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και επεξεργασίας. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησής τους στην κανονική 
λειτουργία του Οµίλου, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής 
τους στην κανονική λειτουργία του Οµίλου. Αποµείωση της αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων 
αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Κατά την 31/12/2015 και την 31/12/2014 δεν 
υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. 
 
4.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια 
άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε 
βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
4.10.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
§ Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 
επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

§ Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη 
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως την χρήση κατά την οποία προκύπτουν. 
 
4.10.2 Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  
§ Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
§ Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από 

το κράτος,  
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§ Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου και περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη 
µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
4.10.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 
διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
4.10.4 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις προηγούµενες τρείς 
κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά 
την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο Όµιλος δεσµεύεται να 
αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις δαπάνες 
συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη (ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην 
εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα –προς– πώληση αναγνωρίζονται στη 
καθαρή θέση.   
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα 
µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών 
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, 
προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των οποίων οι εύλογη αξία 
δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της 
αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα– προς– πώληση πωλούνται ή 
αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 
 
4.10.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και 
παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι 
σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις συµψηφίζονται. 
 
4.11 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των 
ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται 
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ 
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της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
4.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις 
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι 
αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων 
του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό 
στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 
 
4.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο 
στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Κατά την 
απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 
απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
4.14 Δάνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των 
εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  στην αποσβεσθείσα τιµή 
κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 
παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωµα να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον δώδεκα (12) 
µήνες µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
4.15 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 
τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του µισθωµένου 
περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα 
µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, 
έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα 
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. 
 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών 
µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
4.16 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 
οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους της χώρας στην οποία εδρεύει 
έκαστη εταιρεία του Οµίλου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών 
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του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµο, καθώς και 
προβλέψεις πρόσθετων φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίστηκε µε βάση τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.  
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) 
σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται 
και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 
φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 
οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις 
αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), 
µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, µέχρι την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
4.17 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
 
4.18 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 
κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 
σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι 
ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, των µακροπρόθεσµων 
οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που 
αναλύονται στην Σηµείωση 35 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο 
αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη 
συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη 
κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 
δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος 
προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά 
κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο 
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έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των 
ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε 
περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης 
υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 
 
4.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  
Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά 
στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε 
εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα 
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο 
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο 
Όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση 
αυτό το πρόγραµµα.  
 
4.20 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και τα ποσά 
των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις 
που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της 
αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
4.21 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους όταν 
υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους 
τους προβλεπόµενους όρους.  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσεως εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες 
εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) 
συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
4.22 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή 
οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 
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βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες 
υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. 
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 
αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της χρήσεως έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα 
θα είναι πληρωτέα στον Όµιλο. 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
 
Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται αναλογικά κατά την διάρκεια της µίσθωσης.  
 
4.23 Έξοδα 
4.23.1 Λειτουργικές µισθώσεις 
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
4.23.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να απεικονίζονται 
τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να αποσβένονται), µε 
αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή. Το κόστος της 
χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που 
καθίσταται δεδουλευµένο. 
 
4.23.3 Κόστος χρηµατοδότησης 
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων 
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
4.24 Κέρδη ανά µετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 
χρήσεως, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών της Μητρικής Εταιρείας που αποκτήθηκαν από 
τις εταιρείες του Οµίλου ως ίδιες µετοχές.  
 
Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο 
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την 
επίδραση των µετατρέψιµων µετοχών). 
 
4.25 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας του Οµίλου 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο κάνει 
χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, µε απώτερο σκοπό να αξιολογήσει την 
αποδοτικότητα και την κατανοµή των πόρων. Η Διοίκηση του Οµίλου,  η οποία καθορίζει τους τοµείς 
επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του 
Οµίλου στους ακόλουθους τοµείς:  
§ Διαγνωστικά κέντρα: τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης ασθενειών χωρίς 

την ανάγκη νοσηλείας. 
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§ Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι οποίες 
εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παρουσιαζόµενων ασθενειών, παρέχοντας 
τη δυνατότητα νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας τα οποία παρέχουν 
εξειδικευµένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής, προγράµµατα 
νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά προγράµµατα γυµναστικής, καθώς και 
προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν λοιπές υπηρεσίες, πλην ιατρικών. 

 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τοµέα βάσει των πραγµατοποιηθέντων 
πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσµάτων του καθώς επίσης και µε τη χρήση του δείκτη 
E.B.I.T.D.A. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation - κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων).  
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει το µέγεθος του E.B.I.T.D.A. ως τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 
προσθέτοντας τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα και τις συνολικές αποσβέσεις των 
ενσώµατων και ασώµατων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη περίοδο. Το κονδύλι 
"χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα" αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που 
σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κ.λπ.) και τις επενδύσεις 
κεφαλαίου. Με τον όρο "επενδύσεις κεφαλαίου" νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα 
(µετοχές, οµολογίες κ.λπ.), ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και 
ιδιοχρησιµοποιούµενα). Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από 
τόκους δανειακών κεφαλαίων, έσοδα µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, 
αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων. Το 
κονδύλι των "αποσβέσεων" που προστίθεται στα κέρδη προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από 
το συµψηφισµό των αποσβέσεων των ενσώµατων παγίων στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες 
αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιµη στο Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογείται µε τρόπο συνεπή µε 
την µέθοδο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και 
τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή 
συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Οµίλου και απαιτεί τις πιο 
δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε 
συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε 
ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, 
όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. 
 
Πρόβλεψεις για την πιθανή επιβάρυνση clawback & rebate 
Η Διοίκηση του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στο Ν. 4172/2013, σε συνδυασµό µε τις 
µεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος θέτει σε εφαρµογή τον αυτόµατο µηχανισµό 
επιστροφών (clawback) και το κλιµακούµενο ποσοστό επιστροφής (rebate) µε αναδροµική ισχύ από 
1/1/2013 και διάρκεια έως την 31/12/2018, προβαίνει στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της 
συντηρητικότητας σε εκτιµήσεις για την πιθανή επίδραση στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
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καταστάσεις. Με δεδοµένο ότι οι βασικές παράµετροι για τον προσδιορισµό της επίδρασης του clawback 
και rebate δεν έχουν οριστικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ, οι υποθέσεις στις οποίες 
έχουν βασιστεί οι υπολογισµό της Διοίκησης υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας και ως εκ 
τούτου ενδέχεται να παρουσιαστούν αποκλίσεις κατά την οριστικοποίηση. 
 
Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας 
Ο Όµιλος διενεργεί τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. έλεγχο αποµείωσης του ποσού 
της υπεραξίας που έχει προκύψει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών των οποίων έχει αποκτήσει 
τον έλεγχο ή την ουσιώδη επιρροή τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές 
συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Μέρος της διαδικασίας 
προσδιορισµού του ανακτήσιµου ποσού εκάστης επενδύσεως αποτελεί ο υπολογισµός της αξίας χρήσης 
(value in use) των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η σχετική 
υπεραξία. Ο υπολογισµός της αξίας χρήσης (value in use) απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων των 
προβλεπόµενων (µελλοντικών) ταµειακών ροών κάθε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, την 
επιλογή του κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης καθώς και των λοιπών παραδοχών προκειµένου να 
προσδιορισθεί η παρούσα αξία των ταµειακών ροών.  
 
Έλεγχοι αποµείωσης διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
Ο Όµιλος σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων προβαίνει σε αξιολόγηση για το εάν 
υφίστανται αντικειµενικές αποδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Αν υπάρχουν 
αποδείξεις αποµείωσης, ο Όµιλος αναγνωρίζει την σωρευτική ζηµία που είχε αναγνωριστεί απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, έστω και αν το χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο δεν έχει από-αναγνωριστεί. Για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας ο Όµιλος 
χρησιµοποιεί αφενός για τα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
την χρηµατιστηριακή τιµή και αφετέρου για τα µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά διάφορες τεχνικές 
αποτίµησης. 
 
Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων 
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι 
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι 
πιθανή χωρίς ωστόσο να παραιτείται από την οποιαδήποτε διεκδίκηση επ' αυτών. Η Διοίκηση του 
Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως 
αποµείωσης απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία 
της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων 
και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται καθώς και την αρνητική οικονοµική 
κατάσταση και ακολουθώντας µια συνετή πολιτική.  
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση 
των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν 
σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για 
τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των 
φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και 
τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους. 
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Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων  
Η Διοίκηση του Οµίλου επανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και ασώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησης είτε µέσω συνενώσεων 
επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη 
τα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. Σε περίπτωση αναθεώρησης της ωφέλιµης ζωής, 
αναπροσαρµόζονται οι δαπάνες απόσβεσης τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις µελλοντικές 
περιόδους.  
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εµπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Διοίκηση 
επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό 
κίνδυνο, βασιζόµενη στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµιά από οποιεσδήποτε 
αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία 
και ο Όµιλος αναγνωρίζουν µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Σε περίπτωση που δεν 
πληρούνται τα κριτήρια και κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση το Οµίλου γίνεται γνωστοποίηση 
ενδεχόµενης υποχρέωσης στις σηµειώσεις. Τόσο για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον 
καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της 
Διοίκησης. Ανάµεσα στους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του Οµίλου για την 
λήψη αποφάσεων είναι η φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόµενης ζηµιάς, η νοµική 
διαδικασία που ακολουθείται, η πορεία των υποθέσεων (λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τους µετά την 
ηµεροµηνία της κλειόµενης περιόδου και πριν την ηµεροµηνία έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων), 
οι γνώµες ή οι απόψεις των νοµικών συµβούλων, καθώς και η εµπειρία της Διοίκησης σε παρόµοιες 
περιπτώσεις. 
 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 
αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό 
επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή 
και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν 
σηµαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους. 
 
Εκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδύσεων σε ακίνητα 
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων είναι οι τρέχουσες αξίες που 
ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για συναφή µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια. Εάν δεν είναι εφικτή 
η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών ο Όµιλος προσδιορίζει την αξία µέσα από ένα εύρος λογικών 
εκτιµήσεων των ευλόγων αξιών βασιζόµενος στις συµβουλές ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι κύριες 
παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της Διοίκησης για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι 
αυτές που σχετίζονται µε την είσπραξη συµβατικών ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην 
αγορά, κενές περίοδοι, υποχρεώσεις συντήρησης, µελλοντικό κόστος ανάπτυξης καθώς και κατάλληλα 
προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την 
αγορά, µε πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την 
αγορά. 
 
6. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι 
απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιµής χρεογράφων και ο 
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κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και 
πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση 
παράγωγων και µη χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 

6.1 Κίνδυνος αγοράς 

6.1.1 Κίνδυνος αγοράς 
Ο Όµιλος έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, µέσω της διασποράς των µονάδων υγείας 
που τον απαρτίζουν, ενώ δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής 
υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης). 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης του Οµίλου εµφανίζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες, ενώ τα σηµαντικά 
προβλήµατα λειτουργίας και η αδυναµία κάλυψης της ζήτησης σε συνδυασµό µε την χαµηλή ποιότητα 
υπηρεσιών των κρατικών νοσοκοµείων αποτέλεσαν τον σηµαντικότερο παράγοντα µετατόπισης της 
ζήτησης στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, οι επιδεινούµενες οικονοµικές συνθήκες των τελευταίων ετών 
επηρέασαν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και την µείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα 
εν λόγω γεγονότα συνέβαλαν στην αντιστροφή της τάσης µετατόπισης της ζήτησης προς τον δηµόσιο 
τοµέα υγείας. 
 
Το σύνολο των µονάδων υγείας του Οµίλου συνεργάζονται µε τον ΕΟΠΥΥ από την έναρξη λειτουργίας 
του, ήτοι το 2012, γεγονός που έχει συνεισφέρει σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των 
εξυπηρετούµενων ασθενών και στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Ωστόσο, καθώς τα ελλείµµατα 
του ΕΟΠΥΥ οδήγησαν στην υιοθέτηση καταχρηστικών και µονοµερών µέτρων (rebate & clawback) µέσω 
νοµοθετικών ρυθµίσεων (άρθρο 100 του Ν. 4172/2013) τα ανωτέρω δεν έχουν συνοδευτεί από ανάλογη 
µεταβολή των εσόδων και της ρευστότητας των εταιρειών του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι για τις ως άνω 
ρυθµίσεις τόσο ο Όµιλος όσο και οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών, έχουν προσφυγή από τον Δεκέµβριο 
του 2013 στο ΣτΕ.  
 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας 
για το 2017, αλλά και το µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι συνυφασµένες µε την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και τη δυνατότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε καθορισµένες 
ηµεροµηνίες.  
 

6.1.2 Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε ακίνητη 
περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Οµίλου 
περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα 
ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα 
οποία εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άµεσο 
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µέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που 
διακατέχει ο Όµιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούµενη στρατηγική της Διοικήσεως 
αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου οικονοµικού 
οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες των διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά 
περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό 
ορίζοντα εκάστης επενδύσεως. 
 
Κατά την 31/12/2016 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 
(5.315.532 µετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 2.089) οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 
1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου θα εµφανίζονταν αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 21. 
 

6.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο Όµιλος πέραν των διακρατούµενων διαθεσίµων, δεν κατέχει λοιπά σηµαντικά έντοκα στοιχεία 
ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς 
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.  
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
υποχρεώσεις. Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται 
σε κυµαινόµενα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.  
 
Κατά την 31/12/2016, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαµηλότερα 
και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου 
και η καθαρή θέση του Οµίλου θα εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 1.414 περίπου, 
κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις 
δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις 
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται από 
τις εταιρείες του Οµίλου. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα ο οποίος κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, 
σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το Διοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε 
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κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων του Οµίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες πελάτες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά 
ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
επαναλαµβανόµενων περικοπών επί των συνολικών εσόδων τόσο των προηγούµενων χρήσεων όσο και 
της τρέχουσας (rebate και clawback). 
 
Αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου από τα Ασφαλιστικά Ταµεία 
της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, αναµένεται βάσει των νοµοθετικών δεσµεύσεων η αποπληρωµή τους στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα. Για τις απαιτήσεις αυτές, καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΟΠΥΥ και η 
υποχρέωση αποπληρωµής τους έχει περιληφθεί στο πλαίσιο συµφωνίας της Χώρας µε τους πιστωτές 
της. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν προσφύγει δικαστικά προκειµένου να κατοχυρώσουν τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγουν ενδεχόµενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενδεχόµενο µη εξυπηρέτησης των εν λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ καθώς φέρουν την 
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.  
 
Η ευρεία διασπορά της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά 
περίπτωση περιορίζει τον κίνδυνο µη είπσραξης των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες. Η Διοίκηση του 
Οµίλου, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, 
λαµβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Όµιλος και 
η Εταιρεία εφάρµοσε πολιτικές προκαταβολών στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και αύξησε 
σηµαντικά τις εισπράξεις µέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω ενέργειες βελτίωσαν 
σηµαντικά την εισπραξιµότητα, η οποία εκτιµούµε ότι θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο εντός του 2017 
µετά και την ψήφιση του Ν. 4446/22.12.2016 όπου η υποχρέωση εξόφλησης µε ηλεκτρονικά µέσα 
µειώθηκε από € 1.500,00 σε € 500,00 και άνω για εισπράξεις ιδιωτών πελατών. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας µε στόχο την υποκατάσταση της µείωσης του αριθµού των 
νοσηλευόµενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την διαχείριση των επιπτώσεων των µονοµερών 
αποφάσεων για clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ, είχε προβεί στην σύναψη συµφωνιών για την 
διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που απορρέει από τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις των εν λόγω συµβάσεων θεωρείται 
αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των πολιτικών εξελίξεων στις περιοχές προέλευσης των ασθενών. Η 
Διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές µε τις αρµόδιες αρχές για την λήψη επαρκών 
εξασφαλίσεων έχοντας ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας, διενεργήσει 
αυξηµένες σωρευτικές προβλέψεις αποµείωσεις των εν λόγω απαιτήσεων. 
 

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων καθώς και εγκεκριµένων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Σκοπός του Οµίλου στη 
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη 
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ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας 
παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας του στο µέλλον.  
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας του Οµίλου έχει ήδη δροµολογήσει και βρίσκεται σε 
εξέλιξη µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 7. 
 

6.4 Διαχείριση κεφαλαίου 
Ο συντελεστής µόχλευσης υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό 
απασχολούµενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός 
(συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα, τα µακροπρόθεσµα και τα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 
δάνεια, όπως αυτά εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριµένα: 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 
Σύνολο δανείων 32 408.505  388.350  323.654  305.175 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 (10.914)  (7.949)  (1.401)  (1.808) 
Καθαρό χρέος  397.591  380.400  322.254  303.367 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (198.592)  (172.169)  (197.226)  (173.291) 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου  198.999  208.231  125.028  130.076 
Συντελεστής µόχλευσης  199,80%  182,68%  257,75%  233,22% 

 

6.5 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας: 
 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 301.709  308.639  301.709  308.639 
Ακίνητα για επένδυση 24 6.288  6.288  6.288  6.288 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 23 5.984  6.295  5.984  6.295 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25 885  895  885  895 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 71.432  81.634  71.432  81.634 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 24  23  24  23 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 10.914  7.949  10.914  7.949 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 32 36.263  38.008  36.263  38.008 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 32 372.242  350.342  372.242  350.342 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.218  1.793  1.218  1.793 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35 149.232  162.993  149.232  162.993 
Σύνολο  956.190  964.858  956.190  964.858 
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  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 93.106  98.021  93.106  98.021 
Ακίνητα για επένδυση 24 4.532  4.532  4.532  4.532 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 23 5.781  5.972  5.781  5.972 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25 6.152  6.180  6.152  6.180 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 63.342  68.054  63.342  68.054 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 8  8  8  8 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28 1.401  1.808  1.401  1.808 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 32 4.109  5.625  4.109  5.625 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 32 319.545  299.550  319.545  299.550 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.096  1.164  1.096  1.164 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35 111.411  126.529  111.411  126.529 
Σύνολο  610.482  617.442  610.482  617.442 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία  
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίµησης, βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή 
υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην εύλογη αξία και 
δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές 
εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 
31 Δεκεµβρίου 2016 και την 31 Δεκεµβρίου 2015: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  
Ιεραρχία 
Εύλογης 

αξίας 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 301.709  308.639  93.106  98.021  Επίπεδο 2 
Ακίνητα για επένδυση 24 6.288  6.288  4.532  4.532  Επίπεδο 2 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 23 3.895  3.515  3.693  3.193  Επίπεδο 3 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 23 2.089  2.780  2.089  2.780  Επίπεδο 1 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 24  23  8  8  Επίπεδο 1 

Σύνολο  314.004  321.245  103.426  108.532   
 
7. Δυνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας  

Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και 
της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 
448.775 (2015: € 432.976) και € 367.815 (2015: € 357.573) αντίστοιχα. 
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Επίσης, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2016 όπως και κατά την 
31/12/2015 είχαν καταστεί αρνητικά, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ίδιες διατάξεις έχουν εφαρµογή και σε σηµαντικό αριθµό θυγατρικών 
εταιρειών του Οµίλου.  
 
Τέλος, στον Όµιλο και στην Εταιρεία υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις έως και την ηµεροµηνία 
έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων συνολικού ποσού € 416.516 και € 349.147 
αντίστοιχα, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Προµηθευτές 20.553  3.500 
Γραµµάτια πληρωτέα 16.415  10.872 
Επιταγές πληρωτέες 2.251  807 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.596  0 
Πιστωτές διάφοροι 6.125  4.802 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4.859  1.403 
Μισθοδοσία 6.997  5.356 
Δάνεια 354.721  322.408 

Σύνολο 416.516  349.147 

 
Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς Προµηθευτές αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές πληρωµής, 
εξώδικα, αγωγές προµηθευτών και λοιπές νοµικές ενέργειες. Σχετικά µε τις υποχρεώσεις για τις οποίες 
υφίστανται νοµικές ενέργειες, η Διοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής µέρους 
αυτών, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συµφωνία. Επιπλέον, η Διοίκηση του Οµίλου, 
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω 
υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της 
Εταιρείας και του Οµίλου.  
 
Τα ανωτέρω γεγονότα είναι το αποτέλεσµα των σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετώπισε ο κλάδος 
ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε την έντονη δηµοσιονοµική 
κρίση της Χώρας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ο κλάδος Ιδιωτικής Υγείας κλήθηκε να 
αντιµετωπίσει είναι: 

1. Η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρείας και του Οµίλου από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου αναµένεται βάσει των νοµοθετικών δεσµεύσεων εντός της 
τρέχουσας χρήσης,  

2. Η καταχρηστική και µονοµερής επιβολή των περικοπών clawback και rebate που επιβλήθηκαν 
το 2013, θα διαρκέσουν έως το 2018, 

3. Οι µεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωµής των τρεχουσών απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ καθώς 
και η καθυστέρηση στην υπογραφή της νέας σύµβασης συνεργασίας µε τον ΕΟΠΥΥ, 

4. Οι σηµαντικές µειώσεις στις τιµές αποζηµίωσης προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας. 
Σηµειώνεται ότι ενώ οι τιµές διαµορφώθηκαν και παρέµεναν αµετάβλητες από το 1991, ο ΕΟΠΥΥ 
προέβη σε µείωση αυτών, η οποία ανήλθε µεσοσταθµικά σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %, 
σε σηµαντικό αριθµό (51) βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. 

 
Σε αυτό το ασταθές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την 
κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
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επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση 
ενός στοχευµένου πλάνου πενταετίας που περιλαµβάνει δράσεις και ενέργειες µε στόχο την 
αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ των 
εταιρειών του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης 
των δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και στην 
βελτίωση του µηχανισµού εισπραξιµότητας των απαιτήσεων καθώς και της διεύρυνσης του 
πελατολογίου. 
 
Στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υφιστάµενων επενδύσεών και 
παράλληλα να παραµένει σε ετοιµότητα για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της 
ανταγωνιστικής του θέσης, την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών και την διασφάλιση 
υγιούς χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού 
δανεισµού.  
 
Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο Όµιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού 
του πλάνου, επιτυγχάνοντας στην λήξη της χρήσεως 2016 την έναρξη λειτουργίας του κέντρου 
αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναµικότητας 56 κλινών, στην περιοχή της 
Αττικής ενώ εντός της χρήσεως 2017 αναµένεται η έναρξη λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης 
κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της συγγενούς εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 
 
H Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής 
Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους 
την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει 
αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. 
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη 
κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
 
Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 και το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet). Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που 
οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής και µείωση των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην 
βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης των εταιρειών και του Οµίλου και θα συµβάλουν στην 
βελτίωση της ρευστότητας. 
 
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική στρατηγική 
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 έχουν ως ακολούθως: 
§ Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για εξεύρεση επενδυτικών 

κεφαλαίων, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήµατος και 
κεφαλαίου.  

§ Αποτελεσµατική διαχείριση της ρευστότητας, µέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων.  

§ Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου µε σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της. 
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§ Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου, µε σκοπό: α) την 
αναλογική µετακύλιση του κουρέµατος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την 
σύγκλιση των χρόνων αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των 
εµπορικών του απαιτήσεων, λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και γ) τη µετακύλιση σηµαντικού µέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν 
επιτευχθεί πολύ σηµαντικές συµφωνίες µε προµηθευτές του Οµίλου οι οποίες συµβάλουν σηµαντικά 
στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

§ Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Οµίλου, µε κεντρική διαπραγµάτευση βασικών 
συµβάσεων και περιορισµό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών µε σκοπό την περαιτέρω 
περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσµάτων. 

§ Αύξηση του αριθµού των εξυπηρετούµενων ασθενών. 
§ Συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών µε στόχο την µέγιστη ικανοποίηση και 

εξυπηρέτηση των ασθενών. 
§ Ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου µε την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιµότητας µε την 

ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. 
 
Επιπλέον η Διοίκηση του Οµίλου ασχολείται συστηµατικά µε την ενίσχυση και ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισµού, εκµεταλλευόµενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή 
τεχνογνωσία και καινοτοµία σε ζητήµατα υγείας), µε στόχο να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή οι εταιρείες του Οµίλου έχουν εξασφαλίσει σχετικές 
πιστοποιήσεις, που βασίζονται σε αυστηρά προγράµµατα ελέγχου και διαδικασιών. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η Διοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την εξάλειψη των 
σηµαντικών προβληµάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο 
Όµιλος δεν θα ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της 
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών υποδηλώνει την 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Οµίλου. 
 
8. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

Η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας είναι αυτή που 
λαµβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειµένου να κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους και να εκτιµά την 
απόδοση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. 
 
Η Διοίκηση του Οµίλου, η οποία καθορίζει τους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην 
εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Οµίλου στους ακόλουθους τοµείς: 
 
§ Διαγνωστικά κέντρα: τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης ασθενειών χωρίς 

την ανάγκη νοσηλείας. 
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§ Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι οποίες 
εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παρουσιαζόµενων ασθενειών, παρέχοντας 
τη δυνατότητα νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας τα οποία παρέχουν 
εξειδικευµένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής, προγράµµατα 
νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά προγράµµατα γυµναστικής, καθώς και 
προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν λοιπές υπηρεσίες, πλην ιατρικών. 
 

Η αξιολόγηση κάθε τοµέα πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων. Οι πωλήσεις µεταξύ 
των λειτουργικών τοµέων απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Διοικητικό Συµβούλιο για την παρουσίαση των λειτουργικών 
τοµέων δραστηριότητας για τις χρήσεις που έληξαν την 31/12/2016 και την 31/12/2015 έχουν ως 
ακολούθως:  
 

8.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

8.1.1 Δεδοµένα περιόδου 1/1-31/12/2016 
 

 Διαγνωστικά 
κέντρα Λοιπές Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 

συναλλαγών 
Σύνολο Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 52.696 99.628 0 152.324 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (32.573) (75.936) 0 (108.508) 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (8.955) (21.390) 0 (30.345) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 11.168 5.720 0 13.471 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.060 14.255 0 16.315 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (6.731) (13.105) 0 (19.836) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.407) (1.225) 0 (2.633) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (763) (2.342) 0 (3.105) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 3.388 824 0 4.213 
Κόστος χρηµατοδότησης    (23.657) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    (19.444) 

Έσοδα επενδύσεων    (2.756) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (22.201) 

Φόρος εισοδήµατος    (2.840) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων    (25.040) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων    
    Αποσβέσεις 5.389 9.145 0 14.534 
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8.1.2 Δεδοµένα περιόδου 1/1-31/12/2015 
 

 Διαγνωστικά 
κέντρα Λοιπές Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 

συναλλαγών 
Σύνολο Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 58.867 102.584 0 161.451 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (31.369) (86.602) 0 (117.970) 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (14.601) (20.753) 0 (35.354) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 12.898 (4.771) 0 8.126 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 946 3.381 0 4.327 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.433) (15.231) 0 (22.664) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.231) (7.036) 0 (9.266) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.271) (7.387) 0 (9.658) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 1.910 (31.045) 0 (29.135) 
Κόστος χρηµατοδότησης    (21.902) 
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    (51.037) 
Έσοδα επενδύσεων    (1.058) 
Αποτελέσµατα προ φόρων    (52.095) 
Φόρος εισοδήµατος    (2.517) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων    (54.612) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων     
    Αποσβέσεις 4.035 13.438 0 17.473 

 
9. Ποσά επιστροφών rebate & clawback 

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρµογή, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριµένου µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο 
αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω 
υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγγραφη 
ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και 
αζηµίως ως προς αυτόν, τη σύµβαση του συµβεβληµένου παρόχου µε τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλοµένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως 
βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε κάθε συµβαλλόµενο πάροχο 
χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων 
για τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του. Δεν αναγνωρίζονται 
και δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού µήνα. 
 
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάµεσα στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούµενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισµού. 
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β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως έκπτωση (rebate) για κάθε µήνα. Το ποσό 
έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, σε λογαριασµό 
τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι διατάξεις των αναφερόµενων περιπτώσεων (α) και (β) είχαν αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και η 
διάρκεια έως 31/12/2015. Ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 
η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτηµα της Ελλάδας για οικονοµική βοήθεια 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 14/8/2015 ενέκρινε 
τα συµφωνηµένα προαπαιτούµενα βάσει των οποίων προβλέπεται η συνέχιση εφαρµογής των ανωτέρω 
µέτρων για claw back και rebate και για τα έτη 2016-2018. 
 
Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση προκάλεσε προσφυγή των ιδιωτικών φορέων στο ΣτΕ, υποστηρίζοντας 
ότι πρόκειται ουσιαστικά για συµψηφισµό και µαταίωση της είσπραξης των οφειλοµένων ποσών, ενώ 
ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το µέρος που υπερβαίνει το µηνιαίο 
πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριµένα οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 27/9/2013 και 
8/11/2013, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ορίσθηκε αρχικά για την 26/11/2013 και έπειτα 
από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναµένεται η έκδοση απόφασης 
του ΣτΕ. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου προχώρησαν σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών κατά των από 28/5/2014, 18/11/2014, 22/5/2015 και 9/12/2015 πράξεων έκδοσης από τον 
ΕΟΠΥΥ αναφορικά µε τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw back) και ποσά επιστροφής (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013 και 2014 και το πρώτο εξάµηνο του 2015. 
 
Επιπλέον, στις 11/11/2014 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας µε την 
οποία γνωστοποιούνται τα µέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύµφωνα µε την 
απόφαση καθορίζεται στα € 235 εκ. ο συνολικός προϋπολογισµός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και 
Ειδικών, πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η µεθοδολογία υπολογισµού του 
claw back ανά κλινική για το 2014 λαµβάνοντας υπ’ όψιν καθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες, οι οποίοι θα προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013. 
 
Μέχρι στιγµής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw back που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα του Οµίλου και της Εταιρείας λόγω: 
α) µη ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εκκαθάρισης των υποβολών του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών 
για το 2013, και 
β) µη γνωστοποίησης, από πλευράς του ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών 
ξεχωριστά), οι οποίες µπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων 
ποσών.  
 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw back για το 2014 και το 2015 θα 
προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου των αναφερόµενων ετών και τελικώς 
επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. 
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Οι εταιρείες του Οµίλου, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw back και 
rebate, σηµειώµατα, προχώρησαν αποκλειστικά και µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.08.2014 και την ΠΟΛ 1113/02.06.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων 
τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-30/6/2014 και 1/1/2015-30/6/2015 καθώς και για την 
περίοδο 1/7/2015-31/12/2015. Για τη χρήση 2016, οι εκπτώσεις (rebate) του άρθρου 100 του Ν. 
4172/2013, ενσωµατώθηκαν στις µηνιαίες τιµολογήσεις των εταιρειών του Οµίλου προς τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές Ελεγκτικές 
Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Οµίλου τα αποτελέσµατα του διοικητικού και ιατρικού 
ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με 
βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσµατα οι µη αποδεκτές δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Οµίλου και 
Εταιρείας σε € 4.620 και € 3.868 αντίστοιχα. Οι συµβαλλόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, 
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σε υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρηµάτων, η οποία 
ολοκληρώθηκε µε την επιφύλαξη περί της νοµιµότητας της απόφασης του Διοικητικού συµβουλίου του 
ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθµ. 593 σχετικά µε τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδροµική εφαρµογή των ΚΕΝ, 
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδροµικότητα, οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισµό του claw back και του rebate από την έναρξη 
ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα 
κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις οι σχηµατισθείσες προβλέψεις έχουν ως κάτωθι: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/12/2016  1/1-31/12/2015  1/1-31/12/2016  1/1-31/12/2015 
Επίδραση από rebate χρήσεως 9.805  11.706  2.481  2.878 
Επίδραση από πρόβλεψη claw back χρήσεως 20.539  23.648  10.175  10.499 
Προσαρµογή πρόβλεψης προηγούµενης χρήσης (9.839)  (287)  (6.090)  510 
Συνολική Επίδραση  20.506  35.067  6.565  13.887 

 
Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της κλειόµενης και της συγκριτικής 
χρήσεως, όπως αυτά θα διαµορφώνονταν χωρίς την επίδραση των ανωτέρω προβλέψεων χρήσεως. Τα 
κονδύλια “Αποτελέσµατα µετά φόρων” και “Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων” περιλαµβάνουν και την επίδραση 
των αναλογούντων φόρων. 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2016 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 121.979  152.324  59.699  72.355 
Μικτό κέρδος 13.471  43.816  (144)  12.511 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 4.213  34.557  138  6.703 
Αποτελέσµατα προ φόρων (22.201)  8.144  (20.701)  (14.136) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (25.040)  (3.496)  (23.375)  (20.480) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (198.592)  (59.493)  (197.226)  (144.412) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

18.531  48.876  6.714  13.279 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 126.097  161.451  63.221  76.598 
Μικτό κέρδος 8.126  43.480  (3.509)  9.869 
Λειτουργικά αποτελέσµατα (29.135)  5.932  (26.635)  (12.748) 
Αποτελέσµατα προ φόρων (52.095)  (17.028)  (44.177)  (30.290) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (54.612)  (28.736)  (46.098)  (35.689) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (172.169)  (54.615)  (173.291)  (123.372) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

(11.169)  23.898  (16.253)  (2.366) 

 
Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, (ΦΕΚ Α 184/31-12-2015), αποφασίσθηκε ότι η ισχύς των 
υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών 
εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε 
έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 30/6/2016. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του υπ αριθ. 
4410/2016 Νόµου (αρ. ΦΕΚ 141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συµβάσεων µεταξύ του 
ΕΟΠΥΥ και όλων των παρόχων υγείας µέχρι την ολοκλήρωση των νέων συµβάσεων.  
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του υπ’ αρ. Ν. 4368/2016 («Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις») (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των παρόχων υγείας, 
πλην φαρµακοποιών, που πραγµατοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται µε δειγµατοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να 
αφορά ποσοστό µικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού των υποβαλλοµένων 
δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισµένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθµό 10 
δικαιολογητικών δαπάνης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις µη 
εκκαθαρισθείσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρµακοποιών και νοσοκοµείων 
Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από την εφαρµογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του 
ν. 4172/2013 (Α΄167). 
 
Τέλος, τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία 
του, προς τους συµβεβληµένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του συγκεκριµένου 
άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις προκειµένου ο Οργανισµός να προβεί, εντός του 2017, 
στην ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 
(συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών πριν το 2012). Επισηµαίνεται ότι οι συµβεβληµένες εταιρείες του 
Οµίλου έχουν ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου 
και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους. 
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10. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 17.839  19.600  13.862  15.510 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 40.403  43.921  21.793  24.282 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 18.646  18.007  9.947  9.336 
Επεξεργασίες από τρίτους 2.762  3.410  1.125  1.165 
Έξοδα ενοικίων 2.513  2.980  1.395  1.758 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 2.649  2.891  1.203  1.342 
Λοιπές παροχές τρίτων 6.318  6.646  2.952  3.029 
Έξοδα από φόρους και τέλη 1.461  1.190  642  244 
Έξοδα µεταφορών 437  481  183  254 
Έξοδα ταξειδίων 157  257  139  236 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 109  134  106  127 
Λοιπά έξοδα 2.248  2.518  709  811 
Έξοδα αποσβέσεων 12.435  14.790  5.434  7.926 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 532  1.144  354  708 

Υπόλοιπο 108.508  117.970  59.844  66.730 

 
 
11. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Έσοδα από επιδοτήσεις-
επιχορηγήσεις 719  80  274  19 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
σε τρίτους 663  1.120  534  510 

Έσοδα από εκµίσθωση παγίων 705  883  450  519 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 805  51  699  10 
Έσοδα από επιχορηγήσεις 
επενδύσεων πάγιων στοιχείων 248  210  5  10 
Κέρδη από εκποίηση παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 79  52  0  0 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 979  566  0  235 
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις 
προηγουµένων χρήσεων 9.839  373  6.090  0 

Λοιπά έσοδα 1.782  991  1.451  809 
Έσοδα από προµήθειες - µεσιτείες 496  1  0  0 

Υπόλοιπο 16.315  4.327  9.504  2.111 
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12. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-
31/12/2016 

 
Περίοδος                 

1/1-
31/12/2015 

 
Περίοδος                 

1/1-
31/12/2016 

 
Περίοδος                 

1/1-
31/12/2015 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.632  11.321  5.211  5.807 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.255  3.889  977  949 
Επεξεργασίες από τρίτους 190  159  51  53 
Έξοδα ενοικίων 241  314  33  42 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 140  134  29  32 
Λοιπές παροχές τρίτων 631  656  70  72 
Έξοδα από φόρους και τέλη 512  2.213  2  5 
Έξοδα µεταφορών 111  122  43  60 
Έξοδα ταξειδίων 93  96  33  56 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 207  136  25  30 
Λοιπά έξοδα 746  800  173  247 
Έξοδα αποσβέσεων 1.939  2.538  1.212  1.768 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 139  285  85  169 

Υπόλοιπο 19.836  22.663  7.945  9.291 

 
 
13. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 717  765  237  264 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 124  128  33  33 
Έξοδα ενοικίων 103  119  0  0 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 77  60  0  0 
Λοιπές παροχές τρίτων 143  56  1  1 
Έξοδα από φόρους και τέλη 122  54  0  0 
Έξοδα µεταφορών 30  30  2  3 
Έξοδα ταξειδίων 24  18  2  3 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 165  122  1  2 
Λοιπά έξοδα 148  187  9  10 
Έξοδα αποσβέσεων 159  145  0  0 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 9  0  4  0 
Διαγραφές απαιτήσεων 0  22  0  8 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 811  7.559  0  6.806 

Υπόλοιπο 2.633  9.266  289  7.129 
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14. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016  Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα 
και προσαυξήσεις 1.618  412  723  112 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµιές 234  198  122  111 
Ζηµιές από εκποίηση παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 3  901  0  698 

Ζηµιές από διαγραφή απαιτήσεων 22  677  0  676 
Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων 
ασφαλιστικών ταµείων 0  120  0  510 

Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 0  4.871  0  4.774 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα 
προηγούµενων χρήσεων 307  67  143  0 

Λοιπά έξοδα προηγουµένων 
χρήσεων 922  2.397  0  1.935 
Ζηµιά αποµείωσης (αποτίµησης) 
αξίας ακινήτων 0  14  0  0 

Υπόλοιπο 3.105  9.657  988  8.817 

 
 
15. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015   Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 22.727  21.072  18.478  16.326 
Τόκοι πραγµατικού επιτοκίου 585  651  562  633 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 349  228  183  62 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 23.661  21.951  19.223  17.021 

        
Μείον:        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4  49  1  1 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0  0  0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 4  49  1  1 

        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (23.657)  (21.902)  (19.222)  (17.020) 
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16. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015   Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Έσοδα συµµετοχών 0  0  628  504 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 0  45  0  0 
Κέρδη από πώληση επενδύσεων 0  221  0  221 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 0  265  628  725 

        
Μείον:        
Ζηµιά από αποµείωση επενδύσεων σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις 0  0  614  1.246 

Ζηµιές από αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση 132  0  132  0 
Ζηµιές από αποµείωση υπεραξίας 627  1.324  0  0 
Ζηµιές από πώληση επενδύσεων 1.998  0  1.500  0 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 2.756  1.324  2.246  1.246 

        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (2.756)  (1.058)  (1.617)  (521) 

 
Στις 15/1/2016 η Εταιρεία προέβη σε τροποποίηση της συµφωνίας µεταβίβασης του 47,0% των µετοχών 
στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Συγκεκριµένα συµφώνησε την διατήρηση 
σε ισχύ της συµφωνίας για την απόκτηση µετοχών της εν λόγω εταιρείας αντιστοιχούσες σε τίµηµα € 
500, ενώ ο προσδιορισµός του ακριβή αριθµού των µεταβιβαζόµενων µετοχών θα καθοριστεί κατά την 
ηµεροµηνία οριστικοποίησης της συµφωνίας. Βάσει των ανωτέρω η εν λόγω συµµετοχή στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης περιόδου έπαψε να ενσωµατώνεται µε την µέθοδο 
της ολικής ενσωµάτωσης ενώ το εναποµείναν µέρος της συµµετοχής της Εταιρείας εµφανίζεται στην 
κατηγορία “Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού”. Σηµειώνεται ότι το 
προκύπτον αποτέλεµα από την ανωτέρω συναλλαγή επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων της 
Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα, και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων”. 
Επίπλέον, από την εν λόγω µεταβολή των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, µεταβλήθηκε και το 
κονδύλι της κατάστασης οικονοµικής θέσης “Υπεραξία (Goodwill)” κατά το ποσό που είχε αναγνωριστεί 
κατά την αρχική εξαγορά της ανωτέρω εταιρείας, ποσού € 2.018. 
 
17. Φόροι εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 312  2.421  0  0 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 160  195  122  94 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων 1.048  204  1.050  200 

Αναβαλλόµενος φόρος 1.319  (303)  1.502  1.627 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 2.840  2.517  2.674  1.921 
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 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
        

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (22.201)  (52.095)  (20.701)  (44.177) 
            

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό 
συντελεστή της Εταιρείας (2016: 29 %, 
2015: 29 %) 

(6.438)  (15.108)  (6.003)  (12.811) 

Φόρος επί των ζηµιών περιόδου που δεν 
αναγνωρίζεται (730)  6.973  3.836  10.558 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 160  195  122  94 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων 1.048  204  1.050  200 
Έσοδα/(Έξοδα) τα οποία απαλλάσσονται 
της φορολογίας εισοδήµατος 8.800  10.253  3.670  3.879 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 2.840  2.517  2.674  1.921 

 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 
liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) 
µεταβλήθηκε ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης (26.629)  (25.151)  (15.447)  (13.489) 
Φόρος αποτελεσµάτων (1.319)  303  (1.502)  (1.627) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων (5)  (1.782)  0  (331) 
Υπόλοιπο τέλους (27.954)  (26.629)  (16.949)  (15.447) 

 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι θυγατρικές υπήχθησαν σε φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε 
από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α του 
Ν.4174/2013. Η πλειοψηφία εξ’ αυτών χορηγήθηκαν Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς 
επιφύλαξη. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2016 οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί 
στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού 
ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι, σε ενδεχόµενους µελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές 
αρχές δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές διαφορές µε σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη ενδεχόµενων διαφορών. 
 
18. Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα αποτελέσµατα που αποδίδονται 
στους µετόχους µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία και έχουν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015  Περίοδος                 
1/1-31/12/2016   Περίοδος                 

1/1-31/12/2015 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) αποδοτέα 
στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (23.520)  (52.432)  (23.375)  (46.098) 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
µετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410  21.820.410  21.820.410  21.820.410 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
ιδίων µετοχών 716.649  716.649  453.081  453.081 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος 
αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761  21.103.761  21.367.329  21.367.329 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή 
(Σε €) (1,1145)  (2,4845)  (1,0940)  (2,1574) 

 
 
19. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2015 75.853 203.965 146.500 1.967 26.605 6.648 461.540 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 0 1.947 3.932 82 1.366 63 7.390 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 (106) (1.272) (71) (248) 0 (1.697) 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής 0 (104) (5) (23) (48) 0 (180) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 75.853 205.703 149.156 1.955 27.675 6.711 467.053 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2015 0 19.348 109.958 1.432 22.164 0 152.901 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 0 4.613 8.377 100 934 0 14.024 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 (104) (1.117) (23) (233) 0 (1.477) 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής 0 (62) (2) (15) (24) 0 (103) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 0 23.794 117.216 1.493 22.841 0 165.344 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2015 75.853 184.618 36.542 536 4.442 6.648 308.639 
Κατά την 31/12/2016 75.853 181.908 31.940 461 4.834 6.711 301.709 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 12.435 (2015: € 14.790) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 1.939 (2015: 
€ 2.538) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 159 (2015: € 145) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2015 31.850 55.661 89.083 1.089 14.203 2.566 194.451 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 0 242 1.086 20 77 33 1.458 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 (106) (909) (53) (237) 0 (1.305) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 31.850 55.797 89.260 1.056 14.043 2.598 194.603 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2015 0 7.908 73.722 832 13.969 0 96.430 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 0 1.689 4.305 33 268 0 6.295 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 (104) (892) (5) (225) 0 (1.227) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 0 9.492 77.135 859 14.012 0 101.498 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2015 31.850 47.753 15.361 257 234 2.566 98.021 
Κατά την 31/12/2016 31.850 46.305 12.125 197 31 2.598 93.106 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 5.434 (2015: € 7.926) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά € 1.212 (2015: 
€ 1.768) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 
(2015: € 316.139) για τον Όµιλο και € 242.700 (2015: € 242.700) για την Εταιρεία προς εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
 
20. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Λογισµικά 
προγράµµατα 

Άδειες 
εκµεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώµατα 

Μισθωτικά 
δικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     
Κατά την 31/12/2015 6.695 3.401 70 10.166 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 70 0 0 70 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 0 0 0 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής (10) 0 0 (10) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 6.755 3.401 70 10.226 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
Κατά την 31/12/2015 5.333 3.243 47 8.623 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 500 5 5 509 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 (0) 0 0 (0) 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής (2) 0 0 (2) 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 5.831 3.248 51 9.131 

     
Αναπόσβεστη αξία     
Κατά την 31/12/2015 1.362 158 23 1.543 
Κατά την 31/12/2016 923 153 19 1.095 
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Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Λογισµικά 
προγράµµατα 

Άδειες 
εκµεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώµατα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως    
Κατά την 31/12/2015 5.213 1.846 7.059 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 3 0 3 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 5.215 1.846 7.061 

    
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Κατά την 31/12/2015 3.954 1.695 5.649 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2016 348 4 352 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2016 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2016 4.302 1.699 6.001 

    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 31/12/2015 1.258 151 1.409 
Κατά την 31/12/2016 913 148 1.061 

 
Οι άδειες εκµεταλλεύσεως αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλλει ο Όµιλος και η 
Εταιρεία προκειµένου να εξασφαλίσει την άδεια εκµετάλλευσης και λειτουργίας των διαγνωστικών 
κέντρων.  
 
 
21. Υπεραξία (Goodwill) 

Η κίνηση της υπεραξίας έχει ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Υπόλοιπο κατά την έναρξη 21.381  22.704  0  0 
Μεταβολή λόγω πώλησης ή αποενσωµάτωσης 
υφιστάµενης θυγατρικής (2.018)  0  0  0 

Αποµείωση υπεραξίας (627)  (1.324)  0  0 

Υπόλοιπο κατά την λήξη 18.737  21.381  0  0 

 
Η ζηµία αποµείωσης που προέκυψε από τον διενεργηθέντα έλεγχο αποµείωσης µείωσε το υπόλοιπο της 
υπεραξίας, µε ισόποση επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων (συγκεκριµένα του κονδυλίου 
“Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων”) και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 
 
Ο έλεγχος αποµείωσης των υπολοίπων της οριστικής υπεραξίας που είχε καταβάλει ο Όµιλος για την 
απόκτηση του ποσοστού συµµετοχής του στις υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες του (µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών) διενεργείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και συχνότερα εάν γεγονότα 
ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να έχει αποµειωθεί. Βάσει του 
αναθεωρηµένου επιχειρηµατικού πλάνου, διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία 
(σε ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο) των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών πλέον της 
επιµερισµένης σε αυτά υπεραξίας. 
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Το ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισµού 
της αξίας χρήσης (value in use) αυτών. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόµενων 
(µελλοντικών) ταµειακών ροών οι οποίες κάλυπταν πενταετή περίοδο και προσδιορίσθηκαν 
λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσας συνθήκες αγοράς, τα ιστορικά οικονοµικά δεδοµένα ανά εταιρεία 
καθώς και παραδοχές σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα. Οι ταµειακές ροές εκάστης εταιρείας πέραν της 
πενταετούς περιόδου υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση µε τη βοήθεια των εκτιµώµενων ρυθµών 
ανάπτυξης. Το µεσοσταθµικό προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές 
πενταετίας προεξοφλήθηκαν ανήλθε σε 9,67 % (2015: 9,83 %) και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές 
πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 1,0 % (2015: 1,0 %), δηλαδή µε 
τον εκτιµώµενο µέσο ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου υγείας στην Ελλάδα. 
 
Βασικές παραδοχές υιοθετούµενες για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (value in use) των 
παραπάνω ελέγχων αποµείωσης που πραγµατοποιήθηκαν την 31/12/2016 και 31/12/2015: 
Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: Η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά περιθώρια 
κέρδους είναι τα µικτά περιθώρια κέρδους κάθε θυγατρικής εταιρείας, βάσει της τελευταίας ιστορικής 
πενταετίας. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα µικτά περιθώρια κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς 
εκτιµάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών. Σηµειώνεται ότι το µικτό 
περιθώριο κέρδους της τελευταίας διετίας εξετάσθηκε λαµβάνοντας υπόψη την επίπτωση του clawback 
και rebate, η εφαρµογή του οποίου λήγει την 31/12/2018. 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιµώµενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε 
τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε οµάδα µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών να διατηρήσει την 
παραγωγική της συναµικτότητα καθώς και το µερίδιο αγοράς της. 
Επιτόκια οµολόγων: Λήφθηκε υπόψη η µεσοσταθµική απόδοση των κρατικών οµολόγων διάρκειας 
τριάντα ετών εκδόσεως Γερµανίας, στην αρχή της προβλεπόµενης πενταετίας. 
 
Σηµειώνεται ότι, η Διοίκηση του Οµίλου δεν γνωρίζει κάποιο γεγονός ή συνθήκη που θα επέφερε πιθανή 
µεταβολή σε κάποια από τις βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε για τον προσδιορισµό του 
ανακτήσιµου ποσού εκάστης µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. Ωστόσο, διενήργησε ανάλυση 
ευαισθησίας του αποτελέσµατος του ελέγχου αποµείωσης ως προς την βασική χρηµατοοικονοµική 
παράµετρο υπολογισµού της αξίας χρήσης των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, ήτοι του µέσου 
σταθµικού κόστους κεφαλαίου (προεξοφλητικό επιτόκιο µετά φόρων). Εξετάσθηκε η περίπτωση όπου η 
εν λόγω παράµετρος είναι κατά 1,0% υψηλότερη για όλες τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.  
 
22. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι κινήσεις των συµµετοχών της Εταιρείας σε θυγατρικές για την κλειόµενη χρήση αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

 Κατά την 31/12/2016  Κατά την 31/12/2015 

Υπόλοιπο κατά την έναρξη 96.054  97.608 
Μειώσεις αξίας κτήσεως (6.340)  (308) 
Αναστροφή αποµείωσης αξίας συµµετοχών 0  1.608 
Αποµείωση αξίας συµµετοχών (614)  (2.854) 
Υπόλοιπο κατά την λήξη 89.100  96.054 

 
Για τις µεταβολές των αξιών κτήσεως σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες παρατίθενται σχετικές 
πληροφορίες στη Σηµ. 3.  
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Κατά την 31/12/2016, η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών της σε 
θυγατρικές εταιρείες, βάσει του επιχειρηµατικού πλάνου εκάστης εταιρείας. Η Εταιρεία προσδιόρισε το 
ανακτήσιµο των θυγατρικών της βάσει υπολογισµού της αξίας χρήσης αυτών. Η αξία χρήσης 
υπολογίσθηκε βάσει εκτιµήσεων των προβλεπόµενων ταµειακών ροών οι οποίες κάλυπταν πενταετή 
περίοδο. Οι ταµειακές ροές εκάστης εταιρείας πέραν της πενταετούς περιόδου υπολογίστηκαν κατά 
προσέγγιση µε τη βοήθεια των εκτιµώµενων ρυθµών ανάπτυξης. Η καθαρή ζηµιά αποµείωσης που 
αναγνωρίστηκε, ποσού € 614, αφορά το ποσό της λογιστικής αξίας, το οποίο υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών και επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων και 
συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά Σηµείωση 16). 
 
23. Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, 
έχουν ως κάτωθι:  
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 31/12/2015  Κατά την 

30/06/2016   Κατά την 
31/12/2015 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2.089  2.780  2.089  2.780 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 1.322  1.322  1.322  1.322 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 381  381  0  0 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 1.519  1.519  1.519  1.519 
ΑΛΦΑ ΝΕΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 500  0  500  0 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 173  293  351  351 

Υπόλοιπο 5.984  6.295  5.781  5.972 

 
24. Ακίνητα για επένδυση 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας, δεν µεταβλήθηκαν έναντι της συγκριτικής 
χρήσεως.  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν υιοθετήσει τη µέθοδο της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση των 
επενδύσεων τους σε επενδυτικά ακίνητα. Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως δεν προέκυψαν 
διαφοροποιήσεις στις ήδη αναγνωρισµένες έως και την 31/12/2016 αξίες για τα ιδιοχρησιµοπούµενα και 
επενδυτικά ακίνητα της Εταιρείας και του Οµίλου, λαµβανοµένου υπόψη της ειδικής φύσης/χρήσης για 
την συντριπτική πλειοψηφία αυτών, καθώς πρόκειται για κλινικές διαφόρων αντικειµένων, νοσοκοµείων 
και κέντρα αποκατάστασης χωρίς να έχει διαφοροποιηθεί ουσιωδώς το κόστος αντικατάστασής τους σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
25. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις 
µισθώσεως ακινήτων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. Επιπλέον, στο εν λόγω 
κονδύλι των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζεται το ανεξόφλητο µέρος της θυγατρικής 
εταιρείας ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. προς την Εταιρεία, έναντι 
της απόκτησης από αυτήν εντός του 2011 των δύο (2) ιδιόκτητων ακίνητων. Η Εταιρεία, έχοντας ως 
στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για αποπεράτωση του κέντρου αποθεραπείας και 
αποκατάστασης της εν λόγω θυγατρικής, αποδέχθηκε τη µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής της εν 
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λόγω υποχρέωσης και ως εκ τούτου στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31/12/2016 να εµφανίζεται 
στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 
 
26. Αποθέµατα  
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 
Eµπορεύµατα 202  42  0  0 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά 1.867  2.262  1.081  1.357 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 15  4  0  0 

Σύνολο 2.084  2.308  1.081  1.357 

 
Η Διοίκηση του Οµίλου κατ’ έτος επανεξετάζει την ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων και των 
πρώτων υλών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο διενεργεί πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας τους.  
 
27. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 

Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback) 208.732  187.637  100.173  92.468 
Μείον: Επίδραση εκτιµώµενου Rebate και Clawback (144.212)  (123.706)  (45.037)  (38.567) 
Πελάτες (µετά από Rebate και Clawback) 64.520  63.931  55.135  53.901 
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.388  2.971  2.253  2.095 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 84  73  0  0 
Επιταγές εισπρακτέες 258  288  208  240 
Επιταγές σε καθυστέρηση 215  215  195  195 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  0  12.546  14.268 

Βραχυπρόθεσµες. απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 11.063  11.631  3.077  3.588 

Δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 32  1  0  0 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.787  1.480  651  695 
Χρεώστες διάφοροι 33.209  39.530  18.665  18.350 
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 684  704  391  472 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 398  792  107  540 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.195  5.579  1.070  4.641 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0  27  0  26 

 117.833  127.223  94.299  99.012 
Μείον: Προβλέψεις (46.400)  (45.589)  (30.957)  (30.957) 

Υπόλοιπο 71.432  81.634  63.342  68.054 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το σύνολο των 
εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 
Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback) 208.732  187.637  100.173  92.468 
Μείον: Επίδραση εκτιµώµενου Rebate και Clawback (144.212)  (123.706)  (45.037)  (38.567) 
Πελάτες (µετά από Rebate και Clawback) 64.520  63.931  55.135  53.901 
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.388  2.971  2.253  2.095 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 84  73  0  0 
Επιταγές εισπρακτέες 258  288  208  240 
Επιταγές σε καθυστέρηση 215  215  195  195 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.787  1.480  651  695 

 70.252  68.959  58.443  57.127 
Μείον: Προβλέψεις (22.000)  (21.189)  (19.676)  (19.676) 

Υπόλοιπο 48.252  47.770  38.767  37.451 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσεως και της κλειόµενης χρήσεως, 
προχώρησε στην αναγνώριση µέρους µόνο των σχετικών δουλευµένων εσόδων (πωλήσεων) προς τον 
ασφαλιστικό οργανισµό ΕΟΠΥΥ, λόγω των αποφάσεων περί εφαρµογής clawback και rebate. Η 
ενηλικίωση υπολοίπων της 31/12/2016 των εµπορικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε 
σχέση µε τα πλαίσια της προκαθορισµένης πιστωτικής πολιτικής (κατά κύριο λόγο τρείς µήνες) έχει ως 
ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 

Έως 3 µήνες 19.302  18.947  16.057  15.696 
Από 3 έως 6 µήνες 2.768  2.717  2.303  2.251 
Από 6 έως 12 µήνες 7.856  7.712  6.536  6.389 
Πέραν του έτους 40.326  39.583  33.547  32.792 

Υπόλοιπο 70.252  68.959  58.443  57.127 

 
Την 31/12/2016, απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αξίας € 22.000 (2015: € 21.189) και € 19.676 
(2015: € 19.676) αντίστοιχα είχαν αποµειωθεί. Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες φέρουν χρονική 
ενηλικίωση πέραν του ενός έτους, προέρχονται από ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες. O 
Όµιλος και η Εταιρεία έχουν συνάψει συµβάσεις µε εταιρείες εκχώρησης απαιτήσεων (factoring) οι 
οποίες εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστωτικό Ίδρυµα Εκχωρηµένες 
απαιτήσεις 

Υπόλοιπο 
Δανείου  Εκχωρηµένες 

απαιτήσεις 
Υπόλοιπο 
Δανείου 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 6.640 2.230  6.640 2.230 
ABC FACTORS 4.408 1.534  4.408 1.534 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 206 255  0 0 
MARFIN FACTORING 0 0  0 0 
ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 5.701 498  4.259 0 

 16.955 4.517  15.308 3.764 

 
Επιπλέον, έχουν εκχωρηθεί απαιτήσεις ασφαλιστικών ταµείων προς εξασφάλιση και αποπληρωµή 
λοιπών εµπορικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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28. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 

  Ταµείο 1.445  1.359  337  329 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 9.470  6.591  1.064  1.480 

Υπόλοιπο 10.914  7.949  1.401  1.808 

 
29. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 17.456 και διαιρείται σε 21.820.410 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστης. Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά την 31/12/2016, οι 
οποίοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο από 2% εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2016 

AXON HOLDINGS S.A. 10.390.881  47,6% 
SONAK A.E.B.E. 2.358.883  10,8% 
HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC  1.813.596  8,3% 
CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LTD  2.050.000  9,4% 
Ι. ΤΖΙΝΗΣ ΣΠ. ΣΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ  600.000  2,7% 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  453.080  2,1% 
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 4.153.970  19,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.820.410  100,00% 

 
30. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016   Κατά την 

31/12/2015 

  Τακτικό αποθεµατικό 3.865  3.898  2.693  2.693 
  Ειδικά αποθεµατικά 123  123  0  0 
  Έκτακτα αποθεµατικά 1.357  1.357  1.395  1.395 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.056  1.058  158  158 
  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 420  420  420  420 
  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241  241  279  279 
  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών (15.030)  (15.030)  (14.978)  (14.978) 
  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 1.062  1.062  1.062  1.062 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 22.488  22.473  4.392  4.392 
  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων 0  559  0  559 
  Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (290)  (289)  0  0 
  Αποθεµατικό συγχώνευσης 7.963  7.963  7.963  7.963 

Υπόλοιπο 24.038  24.618  4.166  4.725 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία "τακτικού αποθεµατικού" - 
µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι 
υποχρεωτική, µέχρι το ύψος του αποθεµατικού να φθάσει το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Το "τακτικό αποθεµατικό" διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µπορεί ωστόσο να 
συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. Το "αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" 
αφορά αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από την αποτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ιδιόκτητων 
ακινήτων (γηπέδων - οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.  
 
 
31. Ίδιες µετοχές 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, λαµβανοµένου υπόψη της επίδρασης του 
reverse split, κατείχαν 716.647 (2015: 716.647) και 453.081 (2015: 453.081) µετοχές αντίστοιχα της 
µητρικής εταιρείας (ίδιες µετοχές), τις οποίες απόκτησαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 (2015: € 
8.379) και € 4.790 (2015: € 4.790) αντίστοιχα. Τα σχετικά ποσά εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων 
κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.  
 
 
32. Δάνεια 

Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα 
σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Το σύνολο των δανειακών 
υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 408.505 (2015: € 388.350) και € 323.654 
(2015: € 305.175). 
 
Για ορισµένες από τις τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν 
χρηµατοοικονοµικοί όροι (covenants) και λοιποί µη χρηµατοοικονοµικοί όροι οι οποίοι θα πρέπει να 
πληρούνται σε επίπεδο ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων ενώ παράλληλα 
προβλέπεται και δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, 
γεγονός που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα απαιτητές από τους δανειστές. Ο 
Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεµβρίου 2016 και 31 Δεκεµβρίου 2015 δεν πληρούσε το σύνολο 
των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants).  
 
Οι ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν 
σε ποσό € 354.721 και € 322.408 αντίστοιχα.  
 
H Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής 
Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους 
την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει 
αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. 
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη 
κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
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Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 και το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet). Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που 
οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής και µείωση των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην 
βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης των εταιρειών και του Οµίλου και θα συµβάλουν στην 
βελτίωση της ρευστότητας. 
 
33. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για τη 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 
σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν 
τα αποτελέσµατα περιόδου µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές 
παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν 
αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην 
Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Άτοµα:        
Μισθωτοί 2.335  2.463  1.037  1.157 
Ηµεροµίσθιοι 0  0  0  0 
Σύνολο 2.335  2.463  1.037  1.157 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        
Έξοδα µισθοδοσίας 52.752  56.007  27.241  30.352 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 668  1.450  443  886 
Συνολικό κόστος 53.420  57.458  27.684  31.238 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 6.278  7.832  3.804  5.079 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 668  1.450  443  886 
Αναλογιστικά κέρδη / ζηµιές 0  (1.493)  0  (1.080) 
Καθαρή υποχρέωση εταιρειών που δεν ενσωµατώθηκαν εντός της περιόδου (34)  0  0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (704)  (1.511)  (699)  (1.081) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 6.207  6.278  3.548  3.804 

 
Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό που αποχωρεί 
λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της 
αναλογιστικής µελέτης την 31η Δεκεµβρίου 2016 έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση   102 

 
 Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
31/12/2015  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
31/12/2015 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 6.207  6.278  3.548  3.804 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές 0  0  0  0 
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 6.207  6.278  3.548  3.804 

        
Κόστος υπηρεσίας 622  622  330  330 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 138  138  97  97 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές (143)  (1.493)  0  (1.080) 
Τερµατικές παροχές 17  691  17  459 
Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας 0  0  0  0 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (704)  (1.511)  (699)  (1.081) 
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  (70)  (1.554)  (256)  (1.275) 

        
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 6.278  7.832  3.804  5.078 
Καθαρή υποχρέωση πωληµένων θυγατρικών 0  0  0  0 
Κόστος υπηρεσίας 622  622  330  330 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 138  138  97  97 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (143)  (1.493)  0  (1.080) 
Τερµατικές παροχές 17  691  17  459 
Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας 0  0  0  0 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (704)  (1.511)  (699)  (1.081) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6.207  6.278  3.548  3.804 

 
34. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις για την κάλυψη µελλοντικών εξόδων και 
δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την εκδίκαση 
επίδικων διαφορών καθώς και των πρόσθετων φόρων που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το 
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Πιο 
συγκεκριµένα: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 

  Λοιπές προβλέψεις 314  314  182  182 
  Προβλέψεις επίδικων διαφορών 467  467  350  350 
  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 8.334  6.739  5.422  3.822 

Υπόλοιπο 9.114  7.519  5.954  4.354 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από 
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση του Οµίλου προχωράει σε ετήσια εκτίµηση των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, 
διενεργώντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα 
των σχηµατισµένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν 
σηµαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσµατα χρήσεως και στις ταµειακές ροές του Οµίλου 
και της Εταιρείας αντίστοιχα. 
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35. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

31/12/2015 
Προµηθευτές 58.663  70.141  49.335  59.307 
Γραµµάτια πληρωτέα 17.250  24.223  11.278  17.156 
Επιταγές πληρωτέες 2.124  2.418  807  835 
Προκαταβολές Πελατών 1.218  117  0  0 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 34.897  35.890  26.407  27.362 
Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 570  851  994  1.011 

Μερίσµατα πληρωτέα 155  156  155  156 
Πιστωτές διάφοροι 29.321  24.294  17.982  16.424 
Έσοδα επόµενων χρήσεων 144  0  0  0 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 4.874  4.902  4.452  4.278 
  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 15  0  0  0 

Υπόλοιπο 149.232  162.993  111.411  126.529 

 
Κατά την 31/12/2016 στα ανωτέρω υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού € 61.795 και € 26.739 αντίστοιχα. Οι εν λόγω υποχρεώσεις 
αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Προµηθευτές 20.553  3.500 
Γραµµάτια πληρωτέα 16.415  10.872 
Επιταγές πληρωτέες 2.251  807 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.596  0 
Πιστωτές διάφοροι 6.125  4.802 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4.859  1.403 
Μισθοδοσία 6.997  5.356 

Σύνολο 61.795  26.739 

 
Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς Προµηθευτές αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές πληρωµής, 
εξώδικα, αγωγές προµηθευτών και λοιπές νοµικές ενέργειες. Σχετικά µε τις υποχρεώσεις για τις οποίες 
υφίστανται νοµικές ενέργειες, η Διοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής µέρους 
αυτών, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συµφωνία. Όσον αφορά τις υφιστάµενες 
αγωγές, έως την ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί 
καµία απόφαση. Ωστόσο, η Διοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής 
Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει 
ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.  
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36. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς επίσης και 
τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 
χρήση 1/1-31/12/2016 και την 31η Δεκεµβρίου 2016, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 137 (2) 91 (2) 160 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 126 (13) 0 34 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 11 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

0 0 0 (2)/(3) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0

0 0 232 (4) 10 (2)
0 0 25 (3) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 437 (14) 0 (6) 573 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 150 (9) 187 (6)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (14) 1.199 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 0 2 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 13 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 0 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 42 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 1 0 (2) 10 (2) 0
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 25 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (7) 11 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 1 699 1.918 976

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα µέρη Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 

Έσοδα από 
συνδεµένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 (14) 10 (2) 0 27 (5)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 2 (2) 31 (2) 0 (2)
IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 2 (2) 168 (3) 15 (2)

0 0 242 (4) 0
0 0 32 (3) 0
0 0 124 (4)
0 0 25 (3)
0 3 0 (3)
0 0 201 (2)

32 (2) 27 (2) 0 (2) 153
0 0 37 (3)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0 1 (2) 0 (2) 0 (2)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 74 (2) 0 (2) 0 143 (2)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 (6) 3 (2) 0 745 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 3.809 (1) 423 (3) 18.502 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 1 (2) 0 (2) 84 (2)
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41 (14) 416 (2) 0 (4) 866 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 (2) 1 (2) 18 (3) 0
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (3) 1 (2)
EUROMEDICA FINANCE 0 0 181 (6) 12.721 (9)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 379 (4) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 105 (2) 8 (2) 115 (2) 0
DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 95 (15) 0 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 25 (2) 77 (2)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 1.469 (2) 0 (2)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 16 (2) 500 (2)
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 75 (2) 21 (2) 733 (2) 432 (2)
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0 0 5.165 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 38 (2) 0 (2)
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 195 (2) 49 (2) 1.892 (4) 332 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 0 12 (2)
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 5 (2) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 (2) 0 0 302 (2)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (2) 1 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 1 (2) 25 (3) 16 (2)
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 (2) 4 (3) 4 (2)
EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 (14) 0 0 (6) 0
ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 35 (4) 50 (2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA (2)

(2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0221 (3)1 0(2) (2)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς συνδεµένα 

πρόσωπα

66 (2)

Συνδεδεµένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(2)67
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EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 0 0 50 (6)
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 8 (2) 3 (4) 132 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 4 (2) 0 128  (6)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 66 (2) 0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 7 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 52 (2) 20 (2) 196 (4) 110 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60 (14) 0 (2) 94 (14) 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 483 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.661 (17) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 48 (5) 0 (2)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 0 872 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 (2) 16 (2) 139 (6) 0 (6)
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 43 (6) 145 (6)
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 0 (6) 0
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 24 (2) 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 133 (2) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 49 (2) 10 (2) 129 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 0 (13) 0 103 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 (2) 8 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

0 0 0 (2) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 437 (14) 0 (14) 573 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 4 (9) 0
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 878 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 0 195 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 214 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 13 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 88 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 0 (6) 0 (2) 0 (6) 0 (2)
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 9 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 1 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 (2) 0 0 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 655 4.985 20.644 36.704

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνδεδεμένα Μέρη (συνέχεια)
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς συνδεµένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
(1) Εµπορικές συναλλαγές υγειονοµικού υλικού, ιατρικών αναλωσίµων και µηχανηµάτων. 
(2) Εµπορικές συναλλαγές συναφείς µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων.  
(4) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηµατικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  
(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δηµοσιεύσεων στον ηµερήσιο τύπο. 
(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών. 
(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως οµολογιακού δανείου από τις εταιρείες 
EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικών συστηµάτων.  
(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών 
εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της 
Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/12/2016 ανήλθαν σε € 2.421 και € 2.421 αντίστοιχα. Κατά την 
31/12/2016 υφίστανται απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και 
Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 54 και € 54 αντίστοιχα καθώς και υποχρεώσεις του Οµίλου και 
της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 6 και € 6 αντίστοιχα. 
 
37. Δεσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

37.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2016 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές διεκδικήσεις κατά 
των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 26.052 (2015: € 26.052) και € 16.263 
(2015: € 16.263) αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί µε 
βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στη Διοίκηση του Οµίλου κατά τη λήξη της 
κλειόµενης χρήσεως, µε εξαίρεση ποσό € 467 (2015: € 467) για το οποίο έχει σχηµατισθεί ισόποση 
πρόβλεψη, και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε τις ανωτέρω εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η νοµική υπηρεσία 
του Οµίλου εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς 
την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.  
 

37.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις & ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων  
Κατά την 31/12/2016 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τραπεζικών 
δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού που είχαν συναφθεί από θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 45.477 (2015: 45.477). 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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37.3 Δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2016 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση κτιρίων, 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 2023. 
 
Τα έξοδα µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων, µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων τα οποία 
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης περιόδου ανήλθαν σε € 2.857 (1/1 
- 31/12/2015: € 3.414).  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν προχωρήσει σε σηµαντικές µειώσεις των συµβατικών τους υποχρεώσεων 
για µισθώσεις µη ιδιόκτητων κτιρίων. 
 

37.4 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 
 

Εταιρεία Ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010, 2011, 2013, 2014, 
2015 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες   

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012-2014 

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 2010 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  2007-2010 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  2010-2011 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2010 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. 2007-2011 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2010 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. 2010 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2010 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2004-2010 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

EUROMEDICA - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α .Ε. − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2010 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008-2010 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2010 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 2010 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2010-2011 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2010 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2010 & 2012 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε. 2008-2010 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2010 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2010 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008-2010 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2009-2010 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2009-2010 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2009-2010 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2010 

    
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες   

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006-2011 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2006-2011 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2006-2011 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2006-2011 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 2006-2011 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  2006-2011 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 2006-2011 

 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Διοίκησης του Οµίλου έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν 
αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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38. Μεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης Δεκεµβρίου 2016 
γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

 
Αθήνα, 23 Απριλίου 2017 

 

Λιακουνάκος Νικόλαος Κοτρώτσιος Σπυρίδων 

  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 Διευθύνων Σύµβουλος 
 

Νικήτας Γιάννης - Νίκος Νικολέτος Κωνσταντίνος 

  

Α.Δ.Τ. ΑΚ 709639 Α.Δ.Τ. ΑΖ 022636 
Οικονοµικός Διευθυντής Οµίλου 

 
Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 
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Διαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου προς την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.euromedica.gr). 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι 
εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.euromedica.gr). 
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Στοιχεία και πληροφορίες 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2190, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.X.A. 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:     ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ)
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.)
Διεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δ/νων Σύμβουλος)
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Εκτελεστικό Μέλος)
Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Νόμιμοι Ελεγκτές: Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Επαμεινώνδας Ν. Γκιπάλης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)
Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοι Λογιστές - CROWE HORWATH (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόμιμου ελεγκτή: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - με έμφαση θέματος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 301.709 308.639 93.106 98.021 Λειτουργικές δραστηριότητες:
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.288 6.288 4.532 4.532 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (22.201) (52.095) (20.701) (44.177)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19.832 22.924 1.061 1.409 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.174 9.495 103.559 110.732 Αποσβέσεις 14.534 17.473 6.646 9.694
Αποθέματα 2.084 2.308 1.081 1.357 Προβλέψεις (6.460) (204) (5.097) 6.618
Απαιτήσεις από πελάτες 48.252 47.770 38.767 37.451 Ποσά επιστροφών rebate & clawback 30.345 35.354 12.656 13.377
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 34.118 41.836 25.983 32.419 Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0 περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 421.457 439.261 268.088 285.921 Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 1.998 (45) 0 0

Έσοδο από διαγραφή υποχρέωσης προς προμηθευτές 0 0 0 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδα συμμετοχών 0 0 (628) (504)
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456 (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 758 1.324 2.246 1.246
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (256.870) (230.288) (214.682) (190.747) Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (248) (210) (5) (10)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (239.414) (212.832) (197.226) (173.291) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23.657 21.902 19.222 17.020
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 40.822 40.662 0 0 42.416 24.202 14.273 3.963
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) (198.592) (172.169) (197.226) (173.291) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.263 38.008 4.109 5.625  κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.557 48.531 27.559 24.786  λειτουργικές δραστηριότητες:
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 372.242 350.342 319.545 299.550 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 224 484 277 353
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 160.987 174.549 114.100 129.251 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (20.347) (22.244) (2.857) (6.781)
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (9.857) 15.199 (12.019) 12.250
 προοριζόμενα για πώληση (Μείον):
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 620.049 611.430 465.313 459.212 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.499) (8.593) 0 (6.201)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 421.457 439.261 268.088 285.921 Καταβλημένοι φόροι (864) 0 (855) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών)
 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων

Πωλήσεις 152.324 161.451 72.355 76.598 περιουσιακών στοιχείων
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback (30.345) (35.354) (12.656) (13.377) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 121.979 126.097 59.699 63.221 άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 13.471 8.126 (144) (3.509) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 120 96 0 1.027
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.246 (28.432) 73 (25.937) Έσοδα χρεογράφων 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (22.201) (52.095) (20.701) (44.177) Τόκοι εισπραχθέντες 4 49 1 1
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (25.040) (54.612) (23.375) (46.098) Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 (0) 0 (0)
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (23.520) (52.432) (23.375) (46.098) πάγιων περιουσιακών στοιχείων
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.520) (2.180) 0 0 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 628 504
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (559) (1.749) (559) (695) Σύνολο εισροών / (εκροών)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (25.600) (56.361) (23.935) (46.793)  από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (24.080) (53.960) (23.935) (46.793)
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.520) (2.401) 0 0 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (1,1145) (2,4845) (1,0940) (2,1574) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 678 (1.034) (0) (3.208)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  αποτελεσμάτων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
 και συνολικών αποσβέσεων χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από (421) (3.177) (0) (3.479)
 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015  και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) (172.169) (115.864) (173.291) (126.498)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (25.600) (56.361) (23.935) (46.793) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 7.949 6.359 1.808 493
Διανεμηθέντα μερίσματα (854) (966) 0 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 10.914 7.949 1.401 1.808
Μεταβολή ποσοστού συμ/χής σε υφιστάμενες θυγατρικές και ενσωμάτωση νέων 61 1.020 0 0
Μεταβολή αποθεματικών (31) 2 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) (198.593) (172.169) (197.226) (173.291)

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Έσοδα 1 655
β) Έξοδα 699 4.985
γ) Απαιτήσεις 1.918 20.644
δ) Υποχρεώσεις 976 36.704

5. Υφίστανται επίδικες διαφορές με συνολικό αρχικό αγωγικό αίτημα € 26.052 χιλ. στον Όμιλο και € 16.263 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται με ειδικές ασφαλιστικές ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.421 2.421
    συμβάσεις και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 54 54

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6 6

Περίοδος 1/1-31/12/2016 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Πωλήσεις 121.979 59.699 152.324 72.355

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 1.060 0 766 Μικτό κέρδος 13.471 (144) 43.816 12.511
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών (559) (1.444) (559) (1.444) Λειτουργικά αποτελέσματα 4.213 138 34.557 6.703
 στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες Αποτελέσματα προ φόρων (22.201) (20.701) 8.144 (14.136)
Αναβαλλόμενοι φόροι λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 0 (1.365) 0 (18) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (198.592) (197.226) (59.493) (144.412)
Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 18.531 6.714 48.876 13.279
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (559) (1.749) (559) (695)  αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Περίοδος 1/1-31/12/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις 64.689 34.861 82.387 40.534
Μικτό κέρδος 6.003 1.096 23.701 6.770
Λειτουργικά αποτελέσματα (10.420) (9.161) 7.823 (3.089)
Αποτελέσματα προ φόρων (21.081) (16.968) (2.837) (10.897)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (135.710) (144.195) (30.389) (100.089)

12. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόμενης περιόδου ανέρχεται σε 2.335 και 1.037 άτομα αντίστοιχα. Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών (3.211) (5.631) 15.033 440
      Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούμενης χρήσεως ανερχόταν σε 2.463 και 1.157 άτομα αντίστοιχα.  αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
13. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 7.460 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 1.460 χιλ. για την Εταιρεία.
14. Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων (covenants) και λοιπών όρων που ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις
     που προβλέπονταν από  τις τραπεζικές συμβάσεις. Επιπλέον,κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων 18. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 κατείχε 453.080 ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος € 4.790 χιλ.. Ο Όμιλος κατά την 31/12/2016 κατείχε
     περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 448.775 (2015: € 432.976) και € 367.815 (2015: € 357.573) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.       716.649 ίδιες μετοχές (μετοχές της μητρικής εταιρείας), οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος € 8.379 χιλ..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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10. Δεν υπήρχαν συγγενείς εταιρείες του Ομίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις της κλειόμενης 
 περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την 31/12/2015. 
11. Κατά την 31/12/2015 στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενσωματώνονταν με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης η εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ.
      Κατά την κλειόμενη περίοδο η εν λόγω εταιρεία έχει ενσωματωθεί ως διαθέσιμη προς πώληση επένδυση. Πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 3 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
11. Επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 χιλ. και € 242.700 χιλ. αντίστοιχα για χορήγηση δανείων.

17. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

  περιόδου ενώ δεν είχαν  ενσωματωθεί την 31/12/2015. 

6. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 8.334 χιλ. και € 5.422 χιλ. αντίστοιχα και λοιπές
    προβλέψεις ποσού € 780 χιλ. και € 532 χιλ. αντίστοιχα. 16. Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και συγκριτικής περιόδου έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για την επίπτωση του clawback & rebate. Στους κάτωθι πίνακες
7. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία.       εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως θα είχαν διαμορφωθεί χωρίς την επίδραση αυτών:
8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: Δημοσιευμένα κονδύλια Αναμορφωμένα Κονδύλια

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9. Δεν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης Δημοσιευμένα κονδύλια Αναμορφωμένα Κονδύλια

1.591 (407) 1.315

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 37.4 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το θέμα έμφασης των ελεγκτών αναφέρεται στην Σημείωση 7 των ετήσιων χρηματοοικονομικώμ καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι: 15. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας
 α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας  και του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20,       στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως 
 β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και        (ποσά εκφρασμένα σε  χιλιάδες ευρώ):
 γ) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία ενοποιούνται, καθώς
   και η μέθοδος  ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη Σημείωση 3 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η  εταιρεία AXON 
    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε την 31/12/2016 με ποσοστό 54,8 %.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.965

(5.688) (4.280) 773 1.211

18.531 (11.169) 6.714 (16.253) (1.099) (2.144) 0 (271)

(5.998) (4.277) 0 0

186 211 144 112

(1.181) 3.584

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

(0) (358) 0 (433)Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.048

0 0 0 0

9.074

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

33 703 (65) 698
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης των νομίμων ελεγκτών όποτε αυτή απαιτείται.

 A Ν Ω Ν Υ Μ Η   E Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 


